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Πρόλογος
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας συμμετείχε στη στρατηγική
σύμπραξη ERASMUS+ με τίτλο “MENTOR - Mentoring between teachers in
secondary and high schools”. Στη σύμπραξη συμμετείχαν πέντε ακόμη
εκπαιδευτικοί οργανισμοί:
1. KCZIA, Ιδιωτικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας –
Κρακοβία, Πολωνία ως συντονιστές
2. INVESLAN, Ιδιωτικό ερευνητικό Κέντρο – Μπιλμπάο, Ισπανία
3. ISCTE-IUL, Κρατικό Πανεπιστήμιο – Λισαβόνα, Πορτογαλία
4. ULB di SIBIU, Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο – Ρουμανία
5. KUTAHYA MEM, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τουρκία
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των Διευθυντών και εκπαιδευτικών
των Γυμνασίων και Λυκείων σχετικά με το θεσμό του «ΜΕΝΤΟΡΑ», η αναζήτηση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός καλού «ΜΕΝΤΟΡΑ» και η πιλοτική εφαρμογή
του θεσμού σε Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Φθιώτιδας. Η σύμπραξη ξεκίνησε το
Σεπτέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017. Με την ολοκλήρωση
του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Λαμίας Ευρωπαϊκό συνέδριο
με θέμα “MENTOR - Mentoring between teachers in secondary and high
schools” όπου και παρουσιάστηκαν οι κάτωθι σχετικές εργασίες.

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή
Λαμία, Ιούνιος 2017
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Πρόγραμμα Συνεδρίου
8:30-09:00

Εγγραφές

09:00-09:30
09:30-11:00

Χαιρετισμοί
1η Θεματική Ενότητα "Καθοδήγηση μεταξύ εκπαιδευτικών"
Παρουσίαση: “ΜΕΝΤΩΡ Καθοδήγηση μεταξύ εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπαίδευσης “Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του”
Maria Karkowska and Katarzyna Krukowska, The Cracow Centre of the
Improvement of Educational Personnel Skills
Παρουσίαση: Η έννοια της καθοδήγησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, prof.
Carmen Duse, Lucian Blaga University of Sibiu
Μελέτη περίπτωσης από τα συμμετέχοντα σχολεία στην πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος i
Διάλειμμα καφές
2η Θεματική Ενότητα
1η Εργασία: “Ο θεσμός του mentoring: Αναζητώντας τη δημιουργία
κουλτούρας εμπιστοσύνης στα ελληνικά σχολεία”
Κουτούζης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής καθηγητής Εκπαιδευτικής, Διοίκησης
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2η Εργασία: “ Η σημασία ενός προγράμματος μεντορισμού για διευθυντές
σχολείων ”
Dr. Λαζαρίδου Αγγελική, Επίκουρη καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΣΕΠ/ΕΑΠ.
3η Εργασία: “Η αναγκαιότητα της καθοδήγησης στη σχολική ηγεσία”
Πιτζιτζίδης Σπύρος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
4η Εργασία: “Πρακτικές καθοδήγησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Φθιώτιδας”
Πολυμεροπούλου Βασιλική, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας
Διάλλειμα
3η Θεματική Ενότητα – “ Επαγγελματική καθοδήγηση ”
1η Εργασία: “ Το mentoring στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την αξιολόγηση
των νηπίων ”
Μπότσογλου Καφενεία, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2η Εργασία: “Η συμβολή της καθοδήγησης στη διαχείριση των
ανθρώπινων πόρων στην εκπαίδευση”
Αναστασίου Σ., Αναπληρωτής Καθηγήτρια- ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
3η Εργασία “ Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης ”
Dr. Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα, καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης
στην ΑΣΠΑΙΤΕ και ΣΕΠ/ ΕΑΠ
4η Εργασία “ Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «MENTOR Mentoring between teachers in secondary and high schools”σε σχολεία της
Φθιώτιδας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” Παπαγιαννοπούλου
Πολυξένη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας & Δήμος
Ιωάννης Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας
Εργαστήριο: "Χαρτογράφηση και Ανάλυση Σύγκρουσης –μεταξύ
Μεντορεύομενου και σχολικής κοινότητας μέσω βιωματικών τεχνικών
του Μέντορα ”
Γλυκερία Ρέππα, PhD Ψυχολογία στην Εκπαίδευση-ΕΚΠΑ

11:00-11:30
11:30-13:00

13:00-13:45
13:45-15:00
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15:00-15:30

15:30-15:45

Βασιλάκης Νικόλαος, PhD Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
4η Θεματική Ενότητα – “Προγράμματα Καθοδήγησης (Mentoring)”
1η Εργασία: “ISCTE-IUL’s Mentoring Program-a case study”
Mariana Mendonca, Rita Valinhas, Marina Ventura, ISCTE Instituto
Universitario De Lisboa
2η Εργασία: “Πώς να κάνετε την καθοδήγηση επιθυμητή”
Latinka Karapeeva, Lucas Language School
3η Εργασία: “Σύστημα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών στην Πορτογαλία και
το Σχέδιο Mentor”
Olga Morouço, School Association Training Centre LeiriMar Manager
Κλείσιμο Συνεδρίου - Τραγούδια από το Μουσικό Σχολείο της Λαμίας.

Tutors: Δήμος Ιωάννης, Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη
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Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα
Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου/Κύπρος

1. Εισαγωγή
Στο τομέα της εκπαίδευσης ο μέντορας αναλαμβάνει την «ανατροφή» του
νεοδιόριστου, λειτουργεί ως πρότυπο, προσφέρει φροντίδα, στήριξη και ενθάρρυνση,
διδάσκει, συμβουλεύει και είναι φιλικός μαζί του. Κατά τον Daloz (1983), o μέντορας
καθοδηγεί τον νέο εκπαιδευτικό στην πορεία προς την επαγγελματική εξέλιξη
δείχνοντας το δρόμο, στηρίζοντάς τον και προσκαλώντας τον σε προκλήσεις για
υψηλότερου επιπέδου επαγγελματική καταξίωση.
Στην εν λόγω σχέση μεταξύ αυτών που μετρούν είναι η θετική συμπεριφορά και
έκφραση συναισθημάτων. Θετική Συμπεριφορά σημαίνει να διεκδικούμε τα
δικαιώματα μας αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι το άλλο άτομο έχει επίσης
δικαιώματα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Είναι συμπεριφορά που προάγει την

ειλικρινή και ανοικτή επικοινωνία. Και αυτά είναι τα στοιχεία που οικοδομούν την
εμπιστοσύνη για επιτυχημένη μεντορική σχέση, με την οποία ασχολείται η παρούσα
εργασία.
2. Σκοπός της εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγραφούν οι προϋποθέσεις επιτυχίας του
mentoring με έμφαση στη διαπροσωπική συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Επίσης
να διερευνηθούν οι διαφορές ανάμεσα στις τρεις πιο συνηθισμένες μορφές
διαπροσωπικής συμπεριφοράς και να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα της θετικής
συμπεριφοράς στη διαπροσωπική επικοινωνία, μέντορα – μεντορευόμενου μέσω
κυρίως της μη λεκτικής συμπεριφοράς και των συναισθημάτων.
3. Στάδια ανάπτυξης του Mentoring

978-618-83247-1-8
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Ο Abney (1991) και ο Gallacher (1997) αναφέρουν ότι η διαδικασία της μεντορικής
σχέσης αποτελείται από 4 στάδια:
α) σύνδεση μεταξύ του/της μέντορα (mentor)

και του/της καθοδηγούμενου/νης

(mentee),
β) «ανατροφή» του/της καθοδηγούμενου από τον/την μέντορα,
γ) προώθηση της σταδιοδρομίας του/της εκπαιδευόμενου από τον/την μέντορα,
δ) το στάδιο διαχωρισμού όταν ο/η καθοδηγούμενος/η γίνεται πιο ανεξάρτητος
4.Απαραίτητες προϋποθέσεις για αποτελεσματική μεντορική σχέση (Mentoring)
1. Στήριξη θεσμού από το σχολείο.
2. Επιλογή του κατάλληλου, για τον κάθε εκπαιδευόμενο, μέντορα, ταίριασμα
(“should not be a forced marriage”). Ο Ehrich et al. (2004) διαπίστωσαν στις έρευνές
τους ότι «η επαγγελματική εμπειρία ή και αναντιστοιχία στην προσωπικότητα» ήταν
ένα από τα αναφερόμενα συχνότερα προβλήματα στις μεντορικές σχέσεις.
3. Τα δύο μέλη είναι σημαντικό να δουλεύουν ως συνεργάτες ( ),
4. Η προθυμία του μέντορα να αναλάβει την επαγγελματική στήριξη και μύηση του
νεοδιόριστου και η προσωπική επιθυμία του δεύτερου να καθοδηγηθεί (Hobson et all,
2009).
5. Στοχευμένες στρατηγικές mentoring.
6. Επιμόρφωση/κατάρτιση του/της μέντορα.
5. Τα τρία είδη συμπεριφοράς και ο ρόλος τους στη μεντορική σχέση
Η επιτυχία της μεντορικής σχέσης και το ταίριασμα μέντορα – μεντορευόμενου
εξαρτάται εν πολλοίς και από τον τρόπο συμπεριφοράς των δύο μερών (Λασκαράκης,
2012, Αθανασούλα – Ρέππα 2014). Υπάρχουν τρία κύρια πρότυπα συμπεριφοράς: η
υποχωρητική, η επιθετική, η θετική (Galanakis, Galanopoulou., & Stalikas, 2011).
Υποχωρητική Συμπεριφορά έχουμε όταν: Αποτυγχάνουμε να υπερασπιστούμε τα
δικαιώματά μας ή το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, που οι άλλοι μπορούν εύκολα να τα
αγνοήσουν. Εκφράζουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις μας με
απολογητικό επιφυλακτικό τρόπο ή ακόμη και με ταπεινοφροσύνη.
Αποτυγχάνουμε να εκφράσουμε τις απόψεις ή τα συναισθήματά μας γενικώς. Η
Υποχωρητικότητα βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι δικές μας ανάγκες και απόψεις θα
θεωρηθούν από τους άλλους λιγότερο σημαντικές από τις δικές τους. Τυπικά
γνωρίσματα της υποχωρητικής συμπεριφοράς είναι οι μακρές, απολογητικές
εξηγήσεις που συχνά υποβιβάζουν τους εαυτούς μας, ενώ προσπαθούμε να
προσαρμοστούμε στις ανάγκες και στις απόψεις των άλλων.
978-618-83247-1-8
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Εκδηλώνουμε επιθετική συμπεριφορά όταν: Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
με τέτοιο τρόπο που καταπατούμε τα δικαιώματα κάποιου άλλου ανθρώπου.
Εκφράζουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις μας με ακατάλληλους
και ανάρμοστους τρόπους.
Εκδηλώνουμε θετική Συμπεριφορά (Σταλίκας, & Μυτσκίδου, 2011) όταν:
Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα
κάποιου άλλου ανθρώπου. Η Θετική Συμπεριφορά οδηγεί σε μια ειλικρινή, ανοιχτή
και άμεση έκφραση της άποψης μας, και συγχρόνως δείχνει ότι κατανοούμε την
τοποθέτηση των άλλων ανθρώπων. Η θετική συμπεριφορά θα λέγαμε ότι είναι το
ζητούμενο για την ισότιμη σχέση μεντορευόμενου και μέντορα.
Η θετική συμπεριφορά βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι δικές μας ανάγκες και
απόψεις είναι τουλάχιστον τόσο σημαντικές όσο εκείνες οποιουδήποτε άλλου. Οι
θετικοί άνθρωποι: δεν αποθαρρύνονται εύκολα, εκφράζουν τις προσωπικές τους
απόψεις, δεν στεναχωρούν άλλους ανθρώπους, είναι βέβαιοι γι’ αυτά που
επιδιώκουν (Feiman-Nemser, 2012).
6. Δεξιότητες θετικής Συμπεριφοράς
Όπως όλες οι δεξιότητες, έτσι και αυτές· μαθαίνονται (Simpson, Hastings, & Hill,
2007,). Το μόνο που χρειάζεται είναι η εξάσκηση. Ποια βήματα πρέπει, λοιπόν, να
ακολουθήσουν μέντορας και μεντορευόμενος αν θέλουν να συμπεριφέρονται με
θετικό τρόπο; (Σταλίκας, & Μυτσκίδου, 2011, Βασιλείου, & Κεχάογλου, 2015)
1. Να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους: όταν μιλάμε για δικαιώματα σ’ αυτό το
κείμενο εννοούμε τα προσωπικά δικαιώματα που έχει κάποιος επειδή είναι άνθρωπος,
εν αντιθέσει με τα αστικά δικαιώματα. Το παρακάτω είναι παραδείγματα
προσωπικών δικαιωμάτων:
-

το δικαίωμα να έχουμε απόψεις και το δικαίωμα να τις εκφράζουμε

-

το δικαίωμα να εισακουόμαστε

-

το δικαίωμα να λέμε όχι

-

το δικαίωμα να μας συμπεριφέρονται με σεβασμό

-

το δικαίωμα να ζητάμε αυτό που θέλουμε

2.

Να ξέρουν τι θέλουν να πούν: θα πρέπει να δώσουν την εντύπωση ότι έχουν

εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, αν είναι σίγουροι γι’ αυτό που θέλουν. Μπορεί να
δημιουργηθεί πρόβλημα στην μεταξύ τους επικοινωνία, αν ζητήσουν κάτι και τελικά
συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι αυτό που θέλουν.
978-618-83247-1-8
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3. Να το εκφράζουν: να μη «μασούν τα λόγια σας». Να το εκφράζουν ευθέως.
Αν είναι δυνατόν, να εξασκηθείτε σ’ αυτά που πρόκειται να αναφέρετε προτού τα
πείτε.
4. Να είναι συγκεκριμένοι: να λένε ακριβώς αυτό που θέλουν ή δε θέλουν, έτσι
ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί

σύγχυση.

Οι μακρές, φλύαρες εξηγήσεις ή

δικαιοδοσίες, αποδυναμώνουν τη θέση τους.
5. Να το λένε όσο το δυνατόν πιο σύντομα: να μην αφήνουν να περάσει πολλή
ώρα, γιατί αυτό βοηθάει να μεγαλώσει η ανησυχία. Από την άλλη μεριά, να μην το
λένε πάνω στο αποκορύφωμα του θυμού τους αλλά να περιμένουν να περάσει ο
θυμός.
6. Να κοιτιούνται στα ματιά όταν μιλούν: Έτσι θα αισθάνονται και οι δύο πιο
άνετα.
7. Να δείχνουν ήρεμοι: Θα μεταδώσουν ανησυχία με το να μετακινούνται από το ένα
πόδι στο άλλο ή με το να είναι υπερβολικά άκαμπτοι.
Αν εξασκηθούν στα παραπάνω (η τεχνική «παίξιμο ρόλων» είναι ένας πολύ
αποτελεσματικός τρόπος εξάσκησης), θα αποκομίσουν οφέλη από τη θετική
συμπεριφορά τους.

7. Πλεονεκτήματα

της

θετικής

συμπεριφοράς

στη

διαπροσωπική

επικοινωνία
Όσοι εκφράζονται με θετική συμπεριφορά μπορούν να χαρούν πολλά από τα
πλεονεκτήματά της. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στη σχέση μέντορα –
μεντορευόμενου. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα (Galanakis, Galanopoulou, &
Stalikas, (2011) μπορεί να είναι:
Στενές εργασιακές σχέσεις: Η θετικότητα έχει την τάση να δημιουργεί θετικότητα,
έτσι και ο μέντορας με τον μεντορεύομενο αλλά και με τους συνάδελφους τους θα
εργάζονται πιο ευχάριστα όταν βρίσκονται στην πορεία του «μαζί» παρά του
«εναντίον». Υπάρχουν

περισσότερες πιθανότητες τότε να πραγματοποιηθούν, οι

στόχοι τους, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει διαφορετική άποψη.
Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας: Με τη θετική συμπεριφορά
αναπτύσσουμε μεγάλο σεβασμό για τους εαυτούς μας και ένα υψηλό βαθμό αυτοεκτίμησης, όταν μειώνουμε την επιθετικότητα και την υποχωρητικότητα. Αυτά το
στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και για τη μεντορική σχέση.
978-618-83247-1-8
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Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άλλους: Αναγνωρίζουμε με σωστό τρόπο τις
ικανότητες και τα όρια των δυνατοτήτων των άλλων, αντί να τους θεωρούμε
κατώτερους (επιθετικότητα) ή ανώτερους (υποχωρητικότητα). Έτσι η σχέση μέντορα
μεντορευόμενου περνά σε ισότιμο πεδίο.
Αυξημένη υπευθυνότητα: Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για μας, για τις επιθυμίες
μας, τις απόψεις μας, τις ανάγκες μας, κτλ. αντί να κατηγορούμε τους άλλους
(επιθετικότητα) ή να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας (υποχωρητικότητα). Έτσι
λοιπόν

το

ζεύγος

μέντορας

–

μεντορεύομενος

μπορεί

να

διευθετεί

αποτελεσματικότερα τη σχέση τους όταν αναλαμβάνει την ευθύνη για τα θέλω του ο
καθένας.
Αυξημένος αυτο-έλεγχος: Μπορούμε να ελέγχουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα
μας για να δημιουργήσουμε τη συμπεριφορά που θέσαμε αντί να αγόμαστε από
εξωτερικά γεγονότα, από άλλους ανθρώπους ή από εσωτερικά συναισθήματα. Αυτό
είναι μια πολύ καλή τεχνική που κάνει το μέντορα και το μεντορευόμενο να δρουν
αυτοδύναμα και χωρίς επηρεασμούς από τους συναδέλφους.
Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας: Μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις πιο
γρήγορα βασιζόμενοι στην προσωπική αξία των άλλων και να κερδίζουμε χρόνο όταν
αντιμετωπίζουμε διαφωνίες.

Σπαταλιέται πολύς χρόνος και ενέργεια με το να

ανησυχούμε και να κάνουμε σχέδια. Αν δεν ανησυχούμε για το να μη στενοχωρούμε
άλλους ανθρώπους (υποχωρητικότητα) ή αν δεν κάνουμε σχέδια για το πώς θα τους
ξεπεράσουμε (επιθετικότητα), μπορούμε να μειώσουμε κατά πολύ το άγχος μας. Άρα
λοιπόν αν δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ μέντορα και μεντορευόμενου, ο χρόνος
θα λειτουργεί υπέρ τους και αποτελεσματικά.
Αυξημένη πιθανότητα να ωφεληθούν όλοι: Η θετικότητα αυξάνει την πιθανότητα
να ικανοποιήσουν όλοι τις ανάγκες τους, να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη οι
ιδέες και οι απόψεις τους και να χρησιμοποιηθούν σωστά οι ικανότητες τους. Τούτο
είναι και το στοιχείο της πεμπτουσίας της σχέσης μέντορα μεντορευόμενου.
Πέρα όμως από αυτά τα στοιχεία της θετικής συμπεριφοράς σημαντικό ρόλο στη
μεντορική σχέση παίζει και η σιωπή αλλά και η φωνή του μέντορα.
8. Η σιωπή του μέντορα κατά τη διαδικασία της μεντορικής σχέσης
Η σιωπή του μέντορα κατά τη διαδικασία της μεντορικής σχέσης δεν σημαίνει
έλλειψη επικοινωνίας, αλλά μπορεί να βοηθήσει τον μεντορευόμενο στην
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της σιωπής τα σήματα
που εκπέμπει το σώμα του μέντορα γίνονται αμεσότερα αντιληπτά και
978-618-83247-1-8
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συγκεντρώνουν την προσοχή του μεντορευόμενου (Murray, & Owen, 1991, Ganser,
1996).
9. Η φωνή του μέντορα
Μέσω της φωνής στέλνονται μη λεκτικά σήματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις
λεκτικές διατυπώσεις. Από έρευνες προκύπτει ότι η ποιότητα της φωνής προδίδει την
προσωπικότητα και τα συναισθήματα του υποκειμένου (μέντορα) και επηρεάζει τη
στάση και τις διαθέσεις του ακροατή (μεντορευόμενου). Σημασία δεν έχει μόνο τι
λέγεται αλλά πώς λέγεται: ρυθμός, ένταση, ύψος, Garza, Ramirez & Ovando,2009,
Ganser, T., (1996).
10. Ο ρόλος των συναισθημάτων στην μεντορική σχέση.
Στην μεντορική σχέση υπάρχει ένας δυνατός μηχανισμός έκφρασης εσωτερικού
κόσμου που βοηθάει να εκφράζονται τα συναισθήματα των δύο μερών. Τα
συναισθήματα όμως δεν εκφράζονται μόνο λεκτικά αλλά και Μη λεκτικά (μη λεκτική
συμπεριφορά). Την αξία των συναισθημάτων την εξήραν: ο Όμηρος, Πλάτωνας,
Αριστοτέλης, Πατέρες της Εκκλησίας και πολλοί άλλοι. Μορφές έκφρασης μη
λεκτικής συμπεριφοράς μπορεί να είναι: Μέσω προσώπου, Μέσω ματιών, Μέσω
κινήσεων χεριών και σώματος, Μέσω στάσης του σώματος.
Συναισθήματα: στη μεντορική αλλά και σε κάθε άλλη διαπροσωπική σχέση θα
πρέπει να επιτρέπουμε στον άλλο να εκφράσει τα συναισθήματά του γι’ αυτό που
συμβαίνει και να προσπαθεί και ο άλλος να εκφράσει τα δικά του.
Ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα είναι ο ίδιος ο φορέας τους (ο
άνθρωπος που τα νιώθει): δεν μπορούμε να αναγκάσουμε έναν άνθρωπο να μη νιώθει
ένα συναίσθημα. Αλλά μπορούμε να τον ακούμε, να δημιουργούμε χώρο για να το
εκφράσει. Αυτό, πολλές φορές, βοηθά στην αποκλιμάκωση των συναισθημάτων και,
στη συνέχεια, πιθανώς να είναι και οι δυο πιο ελεύθεροι να διαχειριστούν το θέμα.
Συχνά, θεωρούμε τα συναισθήματα δευτερεύουσας σημασίας σε μια συνεργασία.
Αυτά είναι, όμως, που διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα της σχέσης και ορίζουν, σε
μεγάλο βαθμό, την αποτελεσματικότητα της . Αν δεν τους δοθεί σημασία, αν δεν
δημιουργηθεί χώρος για να εκφραστούν και να αναστοχαστούν και προβληματιστούν
σε σχέση με αυτά, οι συμμετέχοντες στη μεντορική σχέση μπορεί να δημιουργηθούν
δυσλειτουργίες και γιατί όχι και συγκρούσεις (Galanakis , Galanopoulou, & Stalikas,
2011).
Τα αρνητικά συναισθήματα επιδρούν στα αποτελέσματα μιας σχέσης. Μπορεί να
εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της μεταφέροντας την εστίαση από το θέμα στα
978-618-83247-1-8
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συναισθήματα. Μπορεί να εμποδίσουν την πλήρη και ολοκληρωμένη έκφραση των
δυο πλευρών. Μπορεί να οδηγήσουν σε αποφυγή της σύγκρουσης για να αποφευχθεί
και η αμηχανία που δημιουργούν τα αρνητικά συναισθήματα. Δεν υπάρχει καλό ή
κακό συναίσθημα, παρόλο ότι πολλοί διαχωρίζουν τα συναισθήματα με αυτόν τον
τρόπο. Θεωρείται καλό συναίσθημα η αγάπη, κακό συναίσθημα ο θυμός. Το πώς θα
αξιοποιήσουμε, όμως, το συναίσθημα είναι αυτό που επιδρά στο πώς θα εξελιχθεί η
απόπειρά μας να επιλύσουμε ένα θέμα ή να κρατήσουμε μια ισότιμη σχέση. Με τον
ίδιο τρόπο που ο ανεξέλεγκτος θυμός μπορεί να καταστρέψει μια σχέση, με τον ίδιο
μπορεί και η αγάπη άνευ όρων να τη δυσκολέψει. Αυτό που κάνει ένα συναίσθημα
βοηθητικό ή λιγότερο βοηθητικό είναι ο τρόπος που θα το αξιοποιούμε, είτε
πρόκειται για θετικά, είτε για αρνητικά συναισθήματα (Σταλίκας & Π. Μυτσκίδου,
2011).
11. Εκφράζοντας δύσκολα συναισθήματα στη μεντορική σχέση.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που εκφράζουμε ή διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα που
μας δυσκολεύουν. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι άμεσοι. Κουνάμε νευρικά
τα πόδι μας, σπάμε ένα μολύβι, δαγκώνουμε τα χείλια μας, σχεδιάζουμε αφηρημένα
σε ένα χαρτί, πίνουμε κάτι ή ανάβουμε ένα τσιγάρο. Άλλοι είναι πιο διαρκείς στο
χρόνο. Αθλούμαστε για να βγάλουμε την ένταση από μέσα μας, κάνουμε διαλογισμό,
κουβεντιάζουμε με έναν δικό μας άνθρωπο, ακούμε μουσική για να εκτονωθούμε
(Σταλίκας & Π. Μυτσκίδο, 2011).
Αν δεν εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, συχνά καταλήγουμε με εξασθενημένη
υγεία, με ένταση, αδυναμία να διαχειριστούμε τις προκλήσεις, αδυναμία να χαρούμε.
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην καταστολή και στον έλεγχο των συναισθημάτων.
Όταν καταστέλλουμε τα συναισθήματά μας, καταλήγουμε να νιώθουμε ένταση και
σφίξιμο. Η καταστολή προέρχεται από μαθημένες συμπεριφορές του παρελθόντος και
από φόβο για το τι θα συμβεί, αν τα εκφράσουμε. Όταν συγκρατούμε (και με αυτή
την έννοια ελέγχουμε) τα συναισθήματά μας, αφενός αποφορτίζουμε λίγη ένταση και
μόνο από το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε και ονοματίζουμε αυτό που νιώθουμε και
αφετέρου, αποκτούμε μια αίσθηση δύναμης από την ικανότητα να επιλέξουμε τον
κατάλληλο τρόπο, χώρο και χρόνο για να τα εκφράσουμε(Σταλίκας & Π. Μυτσκίδου,
2011).
Και όπως είναι φυσικό η έκφραση των συναισθημάτων έχει τις δικές της
διαφοροποιήσεις. Αν γίνει με τρόπο εκρηκτικό, μπορεί να νιώσει είτε ο μέντορας είτε
ο μεντορεύομενος ότι χάνει τον έλεγχο, άρα μπορεί και να αποδυναμωθεί την
978-618-83247-1-8
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αμέσως επόμενη στιγμή. Μπορεί να νιώσουν ενοχή αργότερα ή μετάνοια. Αν τα
εκφράσουν με κατάλληλο τρόπο, σε κατάλληλο χρόνο και χώρο, μπορεί να νιώσουν
κάθαρση, να απαλλαγούν από την ένταση και να μπορέσουν να προχωρήσουν ομαλά
τη σχέση τους (Wilmot, & Hocker, 2011).
12. Εμπιστοσύνη και Ενσυναίσθηση για την ενίσχυση της μεντορικής σχέσης
Tο φάσμα των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την λειτουργία της μεντορικής σχέσης
εμφανίζει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά σε όλα τα διαθέσιμα μοντέλα. Μπορούμε
να τα συνοψίσουμε ως εξής:
ικανότητα καθοδήγησης / ηγεσίας / παραίνεσης/ υποστήριξης,
προγύμνασης / εκπαίδευσης / ενδυνάμωσης,
οργάνωσης / διαχείρισης,
συμβουλευτικής / επικοινωνιακής ικανότητας
(βλ. π.χ. Fletcher, & Mullen, 2012, Marable, & Raimondi, 2007).

Οι Zimpher και Rieger (1988) καταδεικνύουν τη σημασία της επιλογής σαφών
κριτήριων, το επιλεκτικό ζευγάρωμα του μέντορα και του καθοδηγούμενου και
αναγνωρίζουν ότι και οι ίδιοι οι μέντορες χρειάζονται μορφές στήριξης (mentoring).
13. Επίλογος
Όπως φάνηκε από την προηγούμενη ανάλυση η μεντορική σχέση είναι μια δυνατή
διαπροσωπική σχέση που για είναι αποτελεσματική χρειάζεται να εστιάζει μεταξύ
των άλλων στη θετική συμπεριφορά και στην έκφραση των συναισθημάτων.
Ο μέντορας στην ουσία «μυεί» τον νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό τόσο στον ευρύτερο
επαγγελματικό χώρο που εντάσσεται όσο και στη συγκεκριμένη σχολική κουλτούρα
του οργανισμού στον οποίο εργάζεται (Κλάρα 2015). Άρα τον βοηθάει να
«κοινωνικοποιηθεί» στο κομμάτι αυτό και να αποκτήσει επαγγελματική ταυτότητα
(Θεοδώρου, & Πετρίδου., 2014). Έτσι ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός έχοντας μια
υποστηρικτική σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνη και ενσυναίσθησης μετακινείται από:
την εξάρτηση στην ανεξαρτησία και γίνεται υπεύθυνος και έτοιμος να αναλάβει
πρωτοβουλίες
978-618-83247-1-8
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Η σημασία ενός προγράμματος μεντορισμού για διευθυντές σχολείων

Δρ. Αγγελική Λαζαρίδου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1. Εισαγωγή
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εκπαίδευση στις μέρες μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς
προκλήσεις (π.χ. κύματα μετανάστευσης, αυξανόμενα περιστατικά βίας και
παραβατικότητας, ισχυρές κοινωνικές πιέσεις για καλύτερα αποτελέσματα, κλπ), για
τις οποίες τόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων, όσο και η διοίκηση, δεν
έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες για να τις
αντιμετωπίσουν. Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και των στελεχών θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της επικαιροποίησης
των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στις νέες συνθήκες, ενώ η συστηματική
καθοδήγηση (mentoring) έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στα επίσημα προγράμματα
εκπαίδευσης, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών εκπαίδευσης (Lopes
Henriques & Curado, 2009). Ειδικά για τα στελέχη της εκπαίδευσης, οι αυξανόμενες
απαιτήσεις του έργου τους έχει άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα, τόσο στην ποιότητα
του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη και
πρόοδο του σχολικού οργανισμού συνολικά (Cullingford, 2006).
Η βιβλιογραφία, πλούσια σε ευρήματα για το συγκεκριμένο θέμα, προειδοποιεί για
τις επιπτώσεις της μη κατάλληλης και συστηματικής καθοδήγησης των στελεχών της
εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση τωρινών και μελλοντικών προκλήσεων στα
σχολεία. Η διεύθυνση και ηγεσία των σχολείων σήμερα είναι πολύ διαφορετική σε
σύγκριση με μια δεκαετία πριν. Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους διευθυντές, η
πραγματικότητα της διεύθυνσης, διοίκησης, και ηγεσίας ενός σχολείου μπορεί να
καταστεί ιδιαίτερα προβληματική χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση και την
υποστήριξη. Αυτό το ρόλο μπορεί να αναλάβει ο μέντορας. Πώς μπορεί, όμως, να
βοηθήσει ο μέντορας το νεοεισερχόμενο διευθυντή και ποια είναι τα χαρακτηριστικά
μιας επιτυχημένης μεντορικής σχέσης;
Κατάλληλη κατάρτιση + κατάλληλη υποστήριξη =καλύτεροι διευθυντές
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Ο όρος καθοδήγηση (mentoring) συνήθως αναφέρεται σε μια μη αξιολογητική σχέση
μεταξύ ενός νεότερου και ενός πιο έμπειρου επαγγελματιία, η οποία έχει διάρκεια και
εστιάζει στις επαγγελματικές ανάγκες μάθησης του εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο μιας
σχέσης εμπιστοσύνης (Green-Powell, 2012).
Αναφορές στο ρόλο του μέντορα βρίσκουμε στην Οδύσσεια του Ομήρου, όπου ο
βασιλιάς της Ιθάκης Οδυσσέας, πριν αναχωρήσει για το πολύχρονο ταξίδι του στην
Τροία, αφήνει το γιο του Τηλέμαχο υπό την προστασία του σοφού του φίλου
Μέντωρ, ο οποίος καλείται να αναλάβει το ρόλο του δασκάλου, του κηδεμόνα, του
φύλακα, και του καθοδηγητή του. Στο χώρο των επιχειρήσεων είναι συνήθης
πρακτική η καθοδήγηση και υποστήριξη των νεόφυτων στελεχών από τους πιο
έμπειρους, είτε με επίσημη είτε με ανεπίσημη μορφή (Lopes Henriques & Curado,
2009). Αλλά και στην εκπαίδευση, πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει την πρακτική του
μέντορα για την υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, κυρίως, ενώ
τα νέα προγράμματα

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης

στελεχών

εκπαίδευσης

περιλαμβάνουν το θεσμό του μέντορα ως απαραίτητο στοιχείο της ανάπτυξης και
εξέλιξης των νέων διευθυντών (Schunk & Mullen, 2013).
Οι έρευνες για τη σημασία και τις επιπτώσεις του θεσμού του μέντορα έχουν δείξει
ότι βοηθά τους διευθυντές στον αναστοχασμό του ρόλου τους, και στη βαθύτερη
κατανόηση των ηγετικών τους χαρακτηριστικών και αναγκών (Rhodes & DuBois,
2008). Διευθυντές που έχουν ακολουθήσει συστηματικά προγράμματα καθοδήγησης
(mentoring) είναι σε θέση να αναπτύσουν πιο ξεκάθαρους στόχους, να προσδιορίζουν
πιο στοχευμένα οράματα για το σχολείου τους, και να βελτιώνουν τη συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων μερών με στόχο καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα
(Waterman & He, 2011). Όσο εύκολο κι αν φαντάζει με την πρώτη ματιά μια τέτοια
πρακτική, άλλο τόσο περίπλοκη είναι στη σύλληψη και την εφαρμογή της. Η επιλογή
για την εφαρμογή ενός προγράμματος καθοδήγησης στελεχών δεν είναι εύκολη, ούτε
πρέπει να γίνεται χωρίς σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Κι αυτό, γιατί
βασίζεται στη δέσμευση και την απαιτητική δουλειά, τόσο του μέντορα όσο και του
καθοδηγούμενου (Martin & Rippon, 2003). Ποιες είναι, επομένως, οι προϋποθέσεις
για μια τέτοια πρακτική;
Καταρχήν, χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι ο θεσμός του μέντορα λειτουργεί πιο
αποτελεσματικά μέσω δικτύων που σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή στελέχη μεταξύ
τους για την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών και την αξιοποίηση ευκαιριών για
978-618-83247-1-8
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την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη (Kardos & Johnson, 2010). Παρέχει
τη δυνατότητα στα άτομα να μάθουν από την εμπειρία (τόσο τη δική τους, όσο και
των άλλων), όμως, δεν αντικαθιστά την τυπική εκπαίδευση, ούτε αποσκοπεί στην
υπονόμευση του ρόλου του εποπτευόμενου από το μέντορα. Μπορεί, επίσης, να
εφαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή της καριέρας του ατόμου, επομένως, αφορά όλους,
τόσο τους ειδήμονες, όσο και τους νεόφυτους. Η δημιουργία και η διατήρηση ενός
προγράμματος καθοδήγησης απαιτεί τη διαχείριση σύνθετων σχέσεων (Hopkins Thompson 2000). Για να είναι αποτελεσματικές, οι σχέσεις καθοδήγησης πρέπει να
είναι αυθεντικές, γεγονός που σημαίνει ότι ο μέντορας πρέπει να είναι αξιόπιστος και
ικανός να παρέχει ανατροφοδότηση στον καθοδηγούμενο, και ο καθοδηγούμενος να
είναι πρόθυμος και ανοικτός να αποδεχτεί την ανατροφοδότηση του μέντορα και να
την μετουσιώνει σε πράξη (Luck, 2003). Για να επιτύχει αυτό το εγχείρημα, όμως,
χρειάζεται σωστός σχεδιασμός ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από στάδια στη
δημιουργία της μεντορικής σχέσης: α) την αρχική φάση προσδιορισμού της σχέσης,
β) τη φάση της αλληλεπίδρασης (ανταλλαγής), και γ) τη φάση της διάλυση της
σχέσης, (όπου εκεί μπορούν να οριστούν νέοι ρόλοι και μια νέα φάση να ξεκινήσει)
(Green-Powell, 2012). Αν και η βιβλιογραφία είναι σαφής ως προς την αναγκαιότητα
αυτών των σταδίων προκειμένου η σχέση που θα εδραιωθεί μεταξύ των δύο μερών να
είναι αποτελεσματική, χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε ότι όλες οι σχέσεις δεν
αναπτύσσονται και δεν εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό. Κανείς δεν μπορεί να
αναγκάσει μια σχέση να αναπτυχθεί αν δεν είναι λειτουργική και αποδεκτή και από
τα δύο μέρη.
Τα χαρακτηριστικά μια αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης για τους διευθυντές
περιλαμβάνουν: 1) δεξιότητες ακρόασης, 2) ανοιχτό, ζεστό, ενθουσιώδες, και
διαπροσωπικό στυλ συμπεριφοράς, 3) εμπειρία σε θέση ευθύνης, 4) παροχή
ανατροφοδότησης, 5) αποφυγή αρνητικής κριτικής, 6) ικανότητες συμβουλευτικής
υποστήριξης, όταν χρειαστεί, 7) ευαισθησία, 8) προθυμία για μάθηση και βελτίωση,
9) επίδειξη θετικής στάσης, 10) ικανότητα για επίδειξη ηγεσία, 11) δέσμευση και
ανάληψη πρωτοβουλιών, 12) ικανότητα λήψης συμμετοχικών αποφάσεων (OrlandBarak, 2014). Οι προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης για
διευθυντές πρέπει να βασίζεται: α) στην εμπιστευτικότητα μεταξύ του μέντορα και
του εκπαιδευόμενου, β) στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, γ) στη συμβατότητα των
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προσωπικοτήτων των δύο μερών, δ) στη διαθεσιμότητα χρόνου, και ε) σε μια
δομημένη και συμφωνημένη διαδικασία καθοδήγησης (Fletcher & Strong, 2009).
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά και οι απορρέουσες προϋποθέσεις για την επίτευξη
μιας επιτυχημένης μεντορικής σχέσης των διευθυντών δεν είναι ούτε εύκολα, ούτε
απλά στην εφαρμογή τους. Τα εμπόδια μπορεί να είναι πολλά και να προέρχονται
εξίσου και από τις δύο μεριές (του μέντορα και του καθοδηγούμενου). Όσον αφορά
το μέντορα, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η έλλειψη επαρκούς χρόνου για την
αφοσίωση στο ρόλο αυτό, η αδυναμία προσδιορισμού του σταδίου εξέλιξης του
μεντορευόμενου, ειδικά όταν αφορά διευθυντές που έχουν εμπειρία και βρίσκονται
αρκετό καιρό σε θέση διοίκησης, η σύγκρουση ρόλων που μπορεί να προκύψει, το
αίσθημα ότι παρακολουθεί έναν άλλο συνάδελφο, και η αντίσταση του
μεντορευόμενου σε νέα γνώση και αλλαγή γνώριμων πρακτικών (Young, & Cates
2010). Για τους διευθυντές υπάρχουν εξίσου εμπόδια, όπως αισθήματα ανασφάλειας
και αβεβαιότητας, ειδικά στους νεοεισερχόμενους στο χώρο της διοίκησης σχολείων,
αίσθημα παρεμβολής στο ρόλο τους, έλλειψη χρόνου, εξισορρόπηση επαγγελματικών
και μαθησιακών υποχρεώσεων, έλλειψη αυτοπεποίθησης, σε ορισμένες περιπτώσεις,
έλλειψη εξοικείωσης με το ρόλο του μεντορισμού, πιθανή απροθυμία του μέντορα να
μοιραστεί τις γνώσεις του με το μαθητευόμενο, και η αντίδραση των εκπαιδευτικών
στην ιδέα του διευθυντή τους ως μαθητευόμενου στο επάγγελμα (Orland-Barak &
Hasin, 2010).
Προκειμένου να αμβλυνθούν τα παραπάνω εμπόδια, είναι απαραίτητο ένα
πρόγραμμα μεντορισμού διευθυντών να περιλαμβάνει: α) την καθιέρωση σαφών και
μετρήσιμων στόχων, β) την αποδοχή του προγράμματος από την ανώτερη και
ανώτατη ιεραρχία ως επίσημη μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης των διευθυντών, γ)
την προσαρμογή και ενσωμάτωση του προγράμματος μεντορισμού στα ήδη
υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης στελεχών εκπαίδευσης, δ) την εξασφάλιση της
δέσμευσης και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων, ε) απαραίτητα τον καθορισμό
του χρονικού ορίζοντα του προγράμματος, στ) το συνταίριασμα των ατόμων
(μέντορα και μαθητευόμενου) και η πραγματοποίηση πιλοτικών συναντήσεων πριν το
ξεκίνημα του προγράμματος, ζ) την πληροφόρηση και την απομυθοποίηση της
διαδικασίας με την πραγματοποίηση δράσεων (εργαστήρια, σεμινάρια) σχετικά με
την εισαγωγή του θεσμού, η) την αποσαφήνιση των κινδύνων και των προβλημάτων
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που τυχόν ανακύψουν, και θ) τη βαθιά κατανόηση και από τις δύο πλευρές για το τι
αναμένεται από αυτούς (Achinstein & Davis, 2014).
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η απόφαση για την εφαρμογή ενός
προγράμματος μεντορισμού δεν είναι εύκολη, ούτε προκύπτει αβίαστα. Είναι μια
επίπονη, περίπλοκη, και στοχευμένη διαδικασία, η οποία απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό
και στόχευση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών εκπαίδευσης. Πολλά
εκπαιδευτικά συστήματα έχουν εδώ και δεκαετίες προγράμματα μεντορισμού των
εκπαιδευτικών και των στελεχών τους, ενώ άλλα, αναγνωρίζοντας την σημασία και
την αναγκαιότητα του θεσμού έχουν προχωρήσει στον εμπλουτισμό των
προγραμμάτων τους σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών τους,
ενσωματώνοντας το θεσμό του μέντορα σε αυτά. Ένα τέτοιο είναι και το πρόγραμμα
μεντορισμού των διευθυντών της επαρχίας του Οντάριο στον Καναδά. Παρακάτω
παρουσιάζεται η περιγραφή και ο τρόπος λειτουργίας αυτού του προγράμματος.
2. Το πρόγραμμα μεντορισμού διευθυντών στο Οντάριο του Καναδά
Την τελευταία δεκαετία η επαρχία του Οντάριο του Καναδά αποφάσισε την
εφαρμογή του θεσμού του μέντορα με στόχο την καλύτερη κατάρτιση
νεοεισερχόμενων διευθυντών και υποδιευθυντών (Mentoring for Newly Appointed
School Leaders, 2010). Οι στόχοι του προγράμματος ήταν η προσέλκυση
κατάλληλων επαγγελματικών στη διεύθυνση των σχολείων, και η στήριξη και
περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπηρετούντων διευθυντών και υποδιευθυντών ώστε να
εξελιχθούν σε πιο ικανούς εκπαιδευτικούς ηγέτες. Για την προσέλκυση και επιλογή
μεντόρων, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας του Οντάριο εξέδωσε συγκεκριμένα
κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μέντορες. Σύμφωνα με αυτά, οι
μέντορες πρέπει:
•

Να είναι ευέλικτοι, καινοτόμοι και ηγέτες με όραμα και απώτερο στόχο την
ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών και την ευημερία τους.

•

Να είναι προσβάσιμοι για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ίσως και δύο.

•

Να

έχουν

αποκτήσει

συγκεκριμένες

δεξιότητες

μέσω

πιστοποιημένης

κατάρτισης.
•

Να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως διευθυντές ή υποδιευθυντές.

•

Να είναι αποδεδειγμένα επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες, επιδεικνύοντας τις
πρακτικές και τις ικανότητες που περιγράφονται στο Πλαίσιο Ηγεσίας του
Οντάριο.
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•

Να είναι γνώστες των προτεραιοτήτων και των βασικών αρχών του
εκπαιδευτικού συστήματος.

•

Να έχουν εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων.

•

Να είναι υποστηρικτικά άτομα τα οποία να είναι σε θέση να καλλιεργήσουν ένα
μαθησιακό περιβάλλον.

•

Να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να παρέχουν εποικοδομητική
ανατροφοδότηση.

•

Να είναι ικανοί στην επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμό, και τον
καθορισμό στόχων.

•

Να είναι ανοιχτοί στις απόψεις και τα σχόλια των άλλων και να προωθούν τη δια
βίου μάθηση.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης, στην αντιστοίχιση μεντόρων και διευθυντών μιας
και θεωρείται κρίσιμη συνιστώσα της επιτυχίας του προγράμματος. Ο μέντορας και ο
εκπαιδευόμενος πρέπει να μπορούν να συνεργαστούν με επαγγελματικό και
συνεργατικό τρόπο στη βάση εμπιστοσύνης, σεβασμού και εμπιστευτικότητας για μια
χρονική περίοδο που μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια. Για το λόγο αυτό, οι
διευθυντές έχουν τη δυνατότητα να δίνουν τη γνώμη τους για την επιλογή του
μέντορά τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη χρήση προφίλ αντιστοίχισης για
τους μέντορες και τους εκπαιδευόμενους. Αυτό το προφίλ περιλαμβάνει το σχολικό
πλαίσιο (π.χ. αστικό / αγροτικό / πρωτοβάθμιο / δευτεροβάθμιο), τις τρέχουσες
γνώσεις, την εμπειρία, τα δυνατά σημεία, και τους τομείς ανάπτυξης σύμφωνα με το
Πλαίσιο Ανάπτυξης της Ηγεσίας του Οντάριο (Mentoring for Newly Appointed
School Leaders, 2010).
Παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος
Η διεύθυνση εκπαίδευσης του Οντάριο είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση, σε διαρκή βάση, του προγράμματος μεντορισμού προκειμένου να
εντοπίσει τα εμπόδια και τα ζητήματα που ανακύπτουν και να κάνει τις απαραίτητες
ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός
προγράμματος μεντορισμού διευθυντών στο Οντάριο, περιλαμβάνει τρία στάδια: α)
μια προκαταρκτική αξιολόγηση για την αντιστοίχιση του κατάλληλου μέντορα με τον
κατάλληλο διευθυντή, β) μια πρώτη συνάντηση των δύο μερών (μέντορα και
εκπαιδευόμενου) για μια πρώτη σε βάθος αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών του
διευθυντή και τη διευθέτηση ενός μεντορικού πλάνου στη βάση των αρχών του
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Πλαισίου Ανάπτυξης Ηγετών της συγκεκριμένης επαρχίας, και γ) συστηματική
επικοινωνία και επανεξέταση των μαθησιακών αναγκών καθ᾽όλη τη διάρκεια των δύο
ετών του προγράμματος (Mentoring for Newly Appointed School Leaders, 2010).
Εξίσου

σημαντική

παράμετρος

στο

συγκεκριμένο

πρόγραμμα

αποτελεί

η

προετοιμασία των μεντόρων. Οι μέντορες πρέπει να έχουν υψηλού επιπέδου
κατάρτιση και να κατέχουν πιστοποιημένους τίτλους για το ρόλο αυτό. Τα τοπικά
γραφεία εκπαίδευσης αναλαμβάνουν την ευθύνη της εκπαίδευσης μεντόρων
παρέχοντας πόρους, προσωπικό, και συνεχή υποστήριξη στους μέντορες μέσω
προγραμμάτων

επαγγελματικής

επιμόρφωσης

και

κατάρτισης.

Τα

γραφεία

εκπαίδευσης είναι, επίσης, υπεύθυνα για την ομαλή λήξη της σχέσης μέντοραεκπαιδευόμενου, όταν διαπιστωθεί ότι η σχέση είναι δυσλειτουργική, όπως, και για
τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας του προγράμματος, εφόσον έχουν επιτευχθεί
οι προσυμφωνημένοι στόχοι (Mentoring for Newly Appointed School Leaders, 2010).
Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί τεκμήριο της αποτελεσματικότητας του θεσμού του
μέντορα στην επαρχία του Οντάριο. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο υπουργείο
παιδείας. Το τελευταίο με τη σειρά του, μπορεί να αξιολογήσει το πρόγραμμα ή να
ζητήσει από εξωτερικούς αξιολογητές να εμπλακούν στην αξιολόγηση του
προγράμματος (Mentoring for Newly Appointed School Leaders, 2010).
3. Επίλογος
Στην εποχή όπου ο ρόλος της εκπαίδευσης γίνεται όλο και πιο απαιτητικός, και οι
εκπαιδευτικοί και τα στελέχη είναι αντιμέτωπα με πολλές και ιδιαίτερες προκλήσεις,
η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση των διευθυντών που θα αναλάβουν ρόλους
ευθύνης είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο θεσμός του μέντορα προβάλλει ως ένας
τρόπος να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι μελλοντικοί διευθυντές και γι αυτό κερδίζει
συνεχώς έδαφος σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Η έρευνα είναι
ενδεικτική για τα οφέλη του θεσμού, τόσο για τους μέντορες όσο και για τα στελέχη,
και προτρέπει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες να επενδύσουν σε προγράμματα
μεντορισμού για διευθυντές. Το παράδειγμα του προγράμματος μεντορισμού του
Οντάριο είναι ένα από τα αναρίθμητα που εφαρμόζονται σε διάφορα εκπαιδευτικά
συστήματα του κόσμου και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αρχή του διαλόγου
και στην περίπτωση της Ελλάδας. Το ότι έχει ψηφισθεί, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε
ο θεσμός αυτός στα ελληνικά εκπαιδευτικά δρώμενα, μόνο αποτυχία της πολιτείας
978-618-83247-1-8
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και της κοινωνίας μπορεί να σημαίνει, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των σχολείων απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς από
δυναμικούς διευθυντές, με γνώση, κατάρτιση, και όραμα. Αυτή η δυναμική μπορεί να
δημιουργηθεί μέσα από ένα συστηματικά διαρθρωμένο και επιστημονικά
καταρτισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα στελέχη της ελληνικής εκπαίδευσης,
και από ένα εξίσου ποιοτικό και ουσιαστικό πρόγραμμα μεντορικής καθοδήγησης.
Ευχής έργο να δούμε και τα δύο να υλοποιούνται ταυτόχρονα και συμπληρωματικά
για το καλό των παιδιών μας, για το καλό της εκπαίδευσης, για το καλό της πατρίδας
μας.
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Η αναγκαιότητα της καθοδήγησης στη σχολική ηγεσία

Πιλιτζίδης Σπύρος
Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας
Χημικός, M.Sc.,M.Ed.
1. Εισαγωγή
Ο ρόλος του διευθυντή στο ελληνικό συγκείμενο καθορίζεται από τις κείμενες
διατάξεις, από τις οποίες διαφαίνεται η συνθετότατα και πολυπλοκότητα της θέσης
του(Λαΐνας, 2000˙∙ Κουτούζης, 2008). Η πολυπλοκότητα του ρόλου του έγκειται
στο γεγονός ότι από τη μια καλείται να

προωθήσει

επιτυχώς

τους

εκπαιδευτικούς/πολιτικούς στόχους και αρχές και από την άλλη να ασκήσει ηγετικό
ρόλο εντός του σχολικού πλαισίου προσδιορίζοντας τους ειδικούς στόχους βάσει των
αναγκών του σχολείου ασκώντας συγχρόνως γραφειοκρατικά καθήκοντα (Κωτσίκης,
1993).
Λόγω της πληθώρας των αρμοδιοτήτων του επομένως απαιτείται ένα πλέγμα ρόλων
και

προσωπικών

χαρακτηριστικών

(Sergiovanni,1989),προκειμένου

αποτελεσματικός. Σε επίπεδο προγραμματισμού, οφείλει
προγραμματίζει

το

έργο

να

είναι

να σχεδιάζει και να

της σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2005), σε επίπεδο

οργάνωσης, οφείλει να καθορίζει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στην εκπαιδευτική
μονάδα, ανάλογα με τους πόρους, τα μέσα και τους στόχους που έχουν τεθεί
(Κουτούζης, 1999˙ Σαΐτης, 2008) και σε επίπεδο διεύθυνσης έχει τη δυνατότητα να
ασκεί πολλαπλούς

ρόλους, όπως να είναι καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και

διευκολυντικός (Hargreaves & Fullan, 2005).
Ο διευθυντής επομένως

αποτελεί ένα δυναμικό παράγοντα που επηρεάζει την

λειτουργία των σχολικών μονάδων. Για να λειτουργήσει όμως ο διευθυντής
ανταποκρινόμενος
προετοιμασία,

στους

ώστε

να

πολλαπλούς

σύγχρονους

ρόλου

η

αποτελεσματικότητα.

επιτυγχάνεται

σχολική

της

χρειάζεται
Η

προετοιμασία είναι τόσο σημαντική όσο και η εξασφάλιση ότι οι διευθυντές είναι
κατάλληλα εξοπλισμένοι όχι μόνο με γνώση των διαστάσεων που απαιτείται ο ρόλος
τους αλλά και δεχόμενοι την κατάλληλη υποστήριξη, όταν αυτοί αναλαμβάνουν
διευθυντικούς ρόλους (Giossi,2011). Σε χώρες που το εκπαιδευτικό σύστημα είναι
πιο συγκεντρωτικό, δεν υπάρχει προετοιμασία για τη θέση του διευθυντή καθώς οι
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αρμοδιότητες του είναι κυρίως διεκπεραιωτικές και η αυτονομία τους περιορισμένη
ενώ σε αποκεντρωτικά συστήματα εκπαίδευσης ο ρόλος των διευθυντών είναι πιο
ουσιαστικός και αυτόνομος οπότε υπάρχουν διαδικασίες προετοιμασίας (Thody,
Pashiardis, Johansson,& Papanoum,2007). Ωστόσο προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα σύστημα προετοιμασίας ή επιβοήθειας του διευθυντή θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρος ο ρόλος του.

2.Η προετοιμασία των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων τόσο διεθνώς
όσο και στο ελληνικό συγκείμενο.
Με μεγάλη σχετικά καθυστέρηση αναδείχθηκε η ανάγκη απαραίτητης προετοιμασίας
και υποστήριξης τόσο των ασκούμενων διευθυντών σχολικών μονάδων όσο και των
μελλοντικών διευθυντών. Σε πολλές χώρες του κόσμου τόσο αναπτυγμένων χωρών
όσο και αναπτυσσόμενων η κατάρτιση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση
διευθυντικής θέσης. Η Αμερική (Η.Π.Α.) και η Σιγκαπούρη αποτελούν εξαιρέσεις
καθώς η κατάρτιση στην σχολική ηγεσία αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν
προκειμένου να διεκδικήσουν θέση διευθυντή σχολικής μονάδας (Yan & Ehrich,
2009). Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της κατάρτισης που δίνεται στις Η.Π.Α. είναι
και το γεγονός ότι τριάντα πέντε πολιτείες έχουν υιοθετήσει τα πρότυπα της
Πιστοποίησης Διαπολιτειακής Κοινοπραξίας για Σχολικούς Ηγέτες(Bush & Jackson,
2002).
Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ως διεθνή τάση η σχεδίαση και η εφαρμογή προτύπων πλαισίων βάσει των οποίων καθορίζεται ο ρόλος, οι προσδοκίες και οι δεξιότητες, οι
οποίες απαιτούνται για το ρόλο του διευθυντή σχολικής μονάδας (Jackson, &
Kelley,2002).

Ενδεικτικά

αναφέρεται

το

πρόγραμμα

National

Professional

Qualification for Headship (N.P.Q.H.) στην Αγγλία, το οποίο εμπεριέχει εθνικά
πρότυπα για τους διευθυντές σχολείων (National Standards for Headteachers). Τα
πρότυπα αυτά́ καθορίζουν την επαγγελματική́ γνώση και τις προσωπικές ικανότητες
που είναι απαραίτητες για να ασκηθεί́ ο ρόλος της σχολικής διεύθυνσης του 20ού
αιώνα.
Στο ελληνικό συγκείμενο παρατηρείται το παράδοξο ο διευθυντής ενός σχολείου να
επιβαρύνεται με μια πληθώρα γραφειοκρατικών διαδικασιών και ένα μεγάλο όγκο
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εργασιών

διοικητικού

και

οργανωτικού

περιεχομένου,

ικανοποιώντας

βραχυπρόθεσμες ανάγκες του σχολείου, με αποτελέσματα να μην υπάρχει ούτε ο
χρόνος αλλά ούτε και η διάθεση για υιοθέτηση πρακτικών και συμπεριφορών που
αρμόζουν σε διευθυντή-ηγέτη και όχι σε διευθυντή-γραφειοκράτη (Κουτούζης,
(2012).

Παρόλο που στις αξιολογικές διαδικασίες που προτάθηκαν έως σήμερα ο

διευθυντής καλείται να αποδείξει τις ηγετικές του ικανότητες σε επίπεδο συνεργασίας
με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία,
διαχείρισης

και

αξιοποίησης

του

ανθρώπινου

δυναμικού

και

υιοθέτησης

πρωτοβουλιών και καινοτομιών, να εμπνεύσει και να δημιουργήσει ένα όραμα για το
σχολείο του, η στήριξη που του παρέχεται είναι ελλιπής και εναπόκειται κυρίως στον
ίδιο να φροντίσει την προσωπική του εξέλιξη, επιμόρφωση και κατάρτιση.

3. Ο μεντορισμός ως πρακτική ενίσχυσης του ρόλου του διευθυντή σχολικής
μονάδας
Λόγω λοιπόν του πολυσύνθετου και απαιτητικού ρόλου του διευθυντή σχολικής
μονάδας, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο υποστήριξης προκειμένου να
ανταποκριθεί με επιτυχία στο δύσκολο και πολυσχιδές έργο του. Υποστήριξη θα
μπορούσε να δοθεί με πολλούς τρόπους. Στην παρούσα εισήγηση εστίαση δόθηκε
στη δημιουργία του θεσμού του μέντορα. Ο ρόλος της μεντορικής σχέσης είναι
ιδιαίτερα σημαντικός από τα αρχικά, κιόλας, στάδια της σταδιοδρομίας του. Η
θεμελιώδης υπόθεσή της είναι ότι ένας έμπειρος συνάδελφος μπορεί να διευκολύνει
την επαγγελματική ανάπτυξη ενός νέου διευθυντή σχολείου. Παράλληλα η μεντορική
σχέση ενσωματώνει και εμπεριέχει ως πρακτική τις έννοιες της υποστήριξης και της
επαγγελματικής ανάπτυξης (Hansford & Ehrich, 2006). Ως μέντορας θα μπορούσε να
είναι είτε ένας έμπειρος συνάδελφος εντός του χώρου του σχολείου είτε ένας
διευθυντής σε γειτονική σχολική μονάδα δημιουργώντας δίκτυο συνεργασίας μεταξύ
όμορων σχολείων. Ο μεντορισμός αποτελεί μία δυναμικά ισχυρή στρατηγική
ανάπτυξης που μπορεί να προσφέρει οφέλη στο μέντορα, στον προστατευόμενο και
στον οργανισμό (Gilbreath, Rose & Dietrich, 2008), δίνοντας πολλές ευκαιρίες σε
όλους τους συμμετέχοντες και τους εμπλεκόμενους. Αποτελεί κλειδί για την επίτευξη
της καλύτερης διοικητικής άσκησης των καθηκόντων τους, δεδομένο που σε κάθε
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περίπτωση θα αναβαθμίσει τόσο την ποιότητα όσο και την αποτελεσματικότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης για όλους τους συμμετέχοντες.
Ειδικότερα, τα οφέλη (Southworth, 1995) που θα μπορούσαν να προκύψουν
εστιάζουν αρχικά στην ενίσχυση του αναστοχασμού, καθώς δίνεται η δυνατότητα
τόσο στο μέντορα όσο και στον μεντορευόμενο να εξετάζουν ζητήματα τα οποία
έχουν ενδιαφέρον για αυτούς διαβλέποντας και διαφορετικές οπτικές. Επιπλέον, μέσω
αυτής της υποστηρικτικής σχέσης βγαίνουν από τον απομονωτισμό του ρόλου τους
(Bolam et al.,1995) και αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας και υποστήριξης. Το κλίμα
αυτό της συνεργασίας μεταφέρεται ως καλή πρακτική εντός της σχολικής μονάδας
μετατρέποντας τα σχολεία ως κοινότητες μάθησης. Το κυριότερο όμως είναι

η

μείωση της αβεβαιότητας που βιώνεται από τα νέα διευθυντικά στελέχη
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτο στην ομαλότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση
των καθηκόντων παλαιών και νέων διευθυντών.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και βασικά εμπόδια που αφορούν τη
μεντορική σχέση σχετικά με τη σχολική διεύθυνση (Southworth,1995). Εμπόδια που
είτε έχουν ρεαλιστική βάση όπως η δυσκολία να βρεθεί επαρκής χρόνος για την
δημιουργία και ανάπτυξη αυτής της μεντορικής σχέσης είτε οργανωτική βάση λόγω
απουσίας ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αναφοράς βάσει του οποίου να επιδιώκεται
η βελτίωση προκειμένου η σχολική μονάδα να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ως εκ
τούτου η μεντορική σχέση υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να καταλήξει να σχετίζεται
περισσότερο με τη διατήρηση του υπάρχοντος ρόλου, παρά με την αλλαγή της φύσης
της σχολικής ηγεσίας.

4. Αναγκαιότητα η εφαρμογή της πρακτικής του μεντορισμού στους διευθυντές
σχολικών μονάδων
Η εφαρμογή του μεντορισμού και στο επίπεδο των διευθυντών σχολικών μονάδων
καθίσταται ως αναγκαιότητα της σύγχρονης εποχής ακριβώς λόγω του μεταβατικού
ρόλου στον οποίο καλούνται να ανταποκριθούν οι διευθυντές σχολείων. Η μεντορική
σχέση αποτελεί́ μία σημαντική μορφή́ επαγγελματικής ανάπτυξης σε πολλές χώρες
του κόσμου, όπως είναι η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι
Η.Π.Α. (Orr,2011). Στο ελληνικό συγκείμενο διαπιστώνεται ότι στο επίπεδο του
εκπαιδευτικού συστήματος δεν έχει δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση των
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στελεχών εκπαίδευσης προτού επιλεγούν ενώ παράλληλα εκλείπουν προγράμματα
υποχρεωτικής επιμόρφωσης αφού αναλάβουν. Ως εκ τούτου, καθίσταται απαραίτητη
η δημιουργία μεντορικών δικτύων με την

συνεργασία των πανεπιστημίων, της

περιφέρειας και ειδικών της εκπαίδευσης στις σχολικές περιοχές προκειμένου να
λειτουργήσει αποτελεσματικά η μεντορική σχέση. Χρειάζεται, κατ΄ουσίαν, η
δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου, με την εμπλοκή των παλαιών, των
αρχάριων, των προσοντούχων και των επίδοξων διευθυντών, που θα έχει ως στόχο τη
συνεχή βελτίωση της σχολικής κοινότητας, την προσωπική στήριξη των ηγετικών
μελών της και την αμοιβαία επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Συμπέρασμα
Η απαίτηση της κοινωνίας για ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία των
εκπαιδευτικών μονάδων ανέδειξε τη σημασία της πολύπλευρης ανάπτυξης και
κατάρτισης των σύγχρονων διευθυντών-ηγετών. Ως εκ τούτου, ο σύγχρονος
διευθυντής - ηγέτης χρειάζεται να αναπτύξει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, το
οποίο θα τον βοηθήσει να αναπτύξει συγχρόνως τις απαραίτητες ηγετικές,
διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητές του. Ο διευθυντής-ηγέτης
πρέπει να είναι καινοτόμος, δημιουργικός, ευέλικτος, δραστήριος και ανθρώπινος. Θα
πρέπει να αναγνωρίζει και να φροντίζει για τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων στη
σχολική μονάδα

(μαθητές,

εκπαιδευτικοί,

γονείς)

ώστε

να επιτυγχάνονται

καλύτερα οι στόχοι του σχολείου. Ο διευθυντής-ηγέτης θα πρέπει να κατανέμει
δίκαια,

αποτελεσματικά

την

εξουσία

του

και να ηγείται της αλλαγής, να

οργανώνει, να διοικεί, να διαχειρίζεται, να διαμεσολαβεί με σκοπό την ανάπτυξη
του σχολείου, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση των αποτελεσμάτων και της
παρεχόμενης εκπαίδευσης (Κουτούζης, 2012).
Για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση από τον διευθυντή- γραφειοκράτη στον
διευθυντή – ηγέτη καθίσταται απαραίτητη η επιμόρφωση από

εξειδικευμένους

επιστήμονες. Με την δημιουργία μεντορικών δικτύων δίνεται η δυνατότητα
υποστήριξης του ρόλου του σε ένα πιο πρακτικό –καθημερινό επίπεδο. Για το λόγο
αυτό η πιλοτική εφαρμογή του θεωρείται επιβεβλημένη.

Βιβλιογραφικές αναφορές
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ΠΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΝΤΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Πολυμεροπούλου Βασιλική
Προϊστάμενη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας,
M.Ed., M.Α.,
Υπ.Διδάκτωρ Παν. Θεσσαλίας
1.Εισαγωγή
Η διοικητική δομή της εκπαίδευσης διακρίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Παρά τις προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν γίνει με στόχο την
αποκέντρωση, εντούτοις το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως
συγκεντρωτικό, πολύπλοκο και ιδιαιτέρως γραφειοκρατικό με συγκεχυμένους πολλές
φορές ρόλους και αρμοδιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο διοίκησης οι αρμοδιότητες των
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι περιορισμένες καθώς ο ρόλος τους
είναι κυρίως διεκπεραιωτικός, ακολουθώντας κατά κύριο λόγο την πολιτική του
Υπουργείου Παιδείας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Έχοντας
όμως ως φιλοσοφία ότι η διοίκηση γίνεται αποτελεσματικότερη όταν αξιοποιούνται
οι

δυνατότητες

των

εκπαιδευτικών

λειτουργών

της

στο

μέγιστο

βαθμό

πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω πρακτικές που κατ΄ουσίαν είναι ξεχωριστές
ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες έχουν ως κοινό παρονομαστή την ανθρώπινη
υποστήριξη μέσω δημιουργίας συνεργειών.

2. 1η Πρακτική: Χαρτογράφηση Προσοντούχων Εκπαιδευτικών
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διοικητικής
λειτουργίας οποιουδήποτε οργανισμού και σχετίζεται με ουσιαστικές λειτουργίες που
έχουν ως βασικό στόχο την καλύτερη κατά το δυνατόν διαχείριση του ανθρώπινου
παράγοντα (Παπαλεξανδρή

& Μπουραντάς, 2003). Ως διαχείριση ανθρώπινου

δυναμικού ορίζεται το τμήμα της διοίκησης που ασχολείται με τον ανθρώπινο
παράγοντα τόσο στην εργασία όσο και με τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που
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αναπτύσσει με τον οργανισμό (Armstrong, 2008∙ Schuler, & Jackson,2005). Στόχος
της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση σύμφωνα με την
Αθανασούλα- Ρέππα (2008) είναι η σωστή επιλογή, η επαγγελματική ανάπτυξη και
αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού και η
δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοούν την
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Στην εισήγηση δεν θα γίνει αναφορά στις τυπικές μορφές αξιοποίησης ανθρώπινου
δυναμικού (Αναστασίου, 2011) αλλά βαρύτητα δίνεται σε προτεινόμενες

άτυπες

μορφές αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού.
Προϋπόθεση της δημιουργίας άτυπων μορφών αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναμικού ήταν η καταγραφή των προσοντούχων εκπαιδευτικών μέσω της
αποτύπωσης των συγκεκριμένων εξειδικεύσεων τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού
τίτλου, διδακτορικού, β΄ μεταπτυχιακού τίτλου και β΄ πτυχίου λαμβάνοντας υπόψη
και άλλα κριτήρια (φύλο, ειδικότητα, έτος κτήσης, μορφή απόκτησης, φορέα, κατοχή
θέση ευθύνης κ.α.) οι οποίοι υπηρετούν οργανικά στη Δ.Δ.Ε.. Ενέργεια η οποία
πραγματοποιήθηκε το έτος 2016 και συνεχώς επικαιροποιείται.
Όπως προκύπτει από την στατιστική ανάλυση του αρχείου προσοντούχων
εκπαιδευτικών το ποσοστό των εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα που κατέχουν
θέση ευθύνης (διευθυντής σχολικής μονάδας, σχολικός σύμβουλος, προϊστάμενος
γραφείου, διευθυντής εκπαίδευσης) το διάστημα που διεξάγεται η έρευνα (20162017) είναι 16%, ενώ το υπόλοιπο 84% ενώ έχει αυξημένα προσόντα δεν κατέχει
κάποια θέσης ευθύνης (γράφημα 1). Προκύπτει επομένως ότι ένα μεγάλο ποσοστό
εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων ουσιαστικά παραμένει αδρανές εφόσον δεν
αξιοποιούν παραγωγικά τις γνώσεις τους (στο επίπεδο της τάξης δεν καθίσταται
εφικτή η αποτύπωση της βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας τους, στο επίπεδο
όμως τη σχολικής μονάδας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των
μαθησιακών εμπειριών και γενικότερα στη διαμόρφωση της πολιτικής του σχολείου).

Γράφημα 1. Αναλογία προσοντούχων εκπαιδευτικών με την κατοχή θέσης ευθύνης
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Ως άτυπη λειτουργία της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού θεωρήθηκε η
δημιουργία κοινοτήτων μάθησης των προσοντούχων εκπαιδευτικών. Πρόκειται για
σχηματισμούς ανθρώπων, οι οποίοι στο πλαίσιο της συνεργασίας, της επικοινωνίας
και του σεβασμού των διαφορετικών οπτικών δημιουργούν γόνιμα περιβάλλοντα
προώθησης της γνώσης, της επιστήμης και της μάθησης. Η κάθε κοινότητα μάθησης
μέσω της συνεργασίας που μπορεί να έχει είτε ως αυτόνομη ομάδα είτε με άλλες
δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΣΥ, ΚΕΑ) αποκτά τη
δυνατότητα δραστηριοποίησης και ενεργούς εμπλοκής.
Προτάθηκε η δημιουργία Ομάδας Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος Διοίκησης
Εκπαίδευσης με σκοπό την οργάνωση ημερίδων – επιμορφώσεων σε θέματα
Διοίκησης, τη διεξαγωγή ερευνών, τη προσφορά βοήθειας σε εκπαιδευτικούς που
σκοπεύουν να ασχοληθούν ερευνητικά με τη Διοίκηση (πρόσβαση- υλικό), την
Καθοδήγηση των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων σε θέματα Οργάνωσης και
Διοίκησης

Σχ.

Μονάδων,

την

πληροφόρηση

σχετικά

με

τη

διεξαγωγή

συνεδριών/ημερίδων σχετικά με τη Διοίκηση, την Έκδοση Ηλεκτρονικού βιβλίου (ebook)που θα περιλαμβάνει

έρευνες και άρθρα που έχουν εκπονηθεί από τους

εκπαιδευτικούς μας (ISBN της

Δ.Δ.Ε), την Δημιουργία Ηλεκτρονικού Δικτύου

ανταλλαγής πληροφοριών, υλικού, κοινοποίηση άρθρων. Στο ίδιο μοτίβο θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν αντίστοιχες ομάδες ενδιαφέροντος και στα άλλα
γνωστικά αντικείμενα.
Ορθολογική αξιοποίηση του αρχείου θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα παροχής
συμβουλευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις
γνώσεις του μέσω της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου. Σε συνεργασία με το Κέντρο
978-618-83247-1-8
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Συμβουλευτικής θα μπορούσε ένα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να
ενημερωθούν κατάλληλα και επιστημονικά για επιλογές εξειδικευμένων γνώσεων
βάσει των ενδιαφερόντων τους αλλά και τις δυνατότητες ανέλιξης που σηματοδοτεί
η επιλογή τους. Βάσει του παρακάτω γραφήματος (2), το οποίο πρόεκυψε μετά τη
στατιστική επεξεργασία του αρχείου προσοντούχων εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι
στη Δ.Δ.Ε. υπάρχει έλλειψη στην εξειδίκευση του γνωστικού αντικειμένου της
ψυχολογίας, της ειδικής αγωγής και της διδακτικής του γνωστικού αντικείμενου.

Γράφημα 2. Τομέας μεταπτυχιακού

Ως άτυπη μορφή θα μπορούσε να είναι και η συμμετοχή των προσοντούχων
εκπαιδευτικών

σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον

αντίστοιχο σχολικό σύμβουλο σε ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της
σχολικής μονάδας ή κοντινών σχολικών μονάδων.

3. 2η Πρακτική: Δημιουργία πρωτόκολλων ενεργειών «Μνημόνια Εργασίας»
Αφορμή για αυτή τη πρωτοβουλία αποτέλεσε η συχνή εναλλαγή των αποσπασμένων
εκπαιδευτικών στη Δ.Δ.Ε. αλλά και το πλήθος των γραφειοκρατικών διαδικασιών
που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των θεμάτων που προκύπτουν, δημιουργώντας
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προβλήματα τόσο στον διευθυντές των σχολικών μονάδων οσο και στους
εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό επιχειρήθηκε να δημιουργηθούν Ηλεκτρονικά
Πρωτόκολλα Ενεργειών στο τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων και σε συγκεκριμένα
αντικείμενα τα οποία θεωρούνταν περισσότερο πολύπλοκα και με τη μεγαλύτερη
συχνότητα ζήτησης από τους διευθυντές σχολικών μονάδων. Η χρησιμότητα των εν
λόγω πρωτοκόλλων ήταν αφενός να βοηθηθούν οι νέοι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί
στη διεύθυνση με τη μεταφορά της τεχνογνωσίας των παλαιότερων προς αυτούς και
αφετέρου να διευκολυνθούν οι διευθυντές σχολικών μονάδων στη διεκπεραίωση
γραφειοκρατικών ζητημάτων δεδομένου ότι τους αποστέλλονταν οι σχετικές
διαδικασίες ηλεκτρονικά. Η πρακτική εφαρμόστηκε με επιτυχία με τον περιορισμό
ότι πρέπει συνεχώς να επικαιροποιείται.

4. 3η Πρακτική: Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών διευθυντών/ντριών
σχολικών μονάδων
Παρά το γεγονός ότι η θέση του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας βρίσκεται στην
κατώτερη διοικητική βαθμίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, εντούτοις ο
ρόλος του κρίνεται καθοριστικής σημασίας στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία
του σχολείου (Καψάλης,2005). Αξίζει βέβαια να επισημανθεί ότι ο ρόλος του
εμπεριέχει μια αντίφαση καθώς από τη μια μεριά οφείλει να λειτουργεί ως
εκτελεστικό όργανο της κεντρικής εξουσίας διεκπεραιώνοντας διαχειριστικά θέματα
της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου και από την άλλη καλείται να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και αποτελεσματικού
σχολείου (Κωστίκα, 2004).
Για το λόγο αυτό ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει ορισμένες
ικανότητες και χαρακτηριστικά που θα τον καθιστούν αποτελεσματικό. Οι ικανότητες
αυτές δεν είναι έμφυτες (Κουτούζης, 1999) αλλά μαθαίνονται και αναπτύσσονται,
γεγονός που επισημαίνει την ανάγκη επιμόρφωσης του προκειμένου να ανταποκριθεί
με επιτυχία στο πολυσχιδές ρόλο του. Η υποστήριξη του διευθυντή στην προσπάθειά
του για επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να είναι δεδομένη, προκειμένου να
καταφέρει να απεμπλακεί από το ρόλο του διευθυντή-γραφειοκράτη και να
μετατραπεί σε διευθυντή-ηγέτη(Μακρυδημήτρης,1996).
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Στην ατζέντα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής διαπιστώνεται ότι δεν
περιλαμβάνεται η επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων και δεν
αποτυπώνονται οι ουσιαστικές επιμορφωτικές ανάγκες τους παρά το δύσκολο ρόλο
που καλούνται να επιτελέσουν. Η σκέψη αυτή και η συχνή επαφή με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων αποτέλεσαν το εφαλτήριο
για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών τους αναγκών και των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν, προκειμένου να

σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και να

ανιχνευτούν πιθανοί τρόποι επιμόρφωσής τους.
Με τη χρήση επομένως, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε να
ανιχνευθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες της Διευθυντικής ομάδας(Δ/ντών και
υποδιευθυντών) των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. (18 τομείς), να αποτυπωθούν οι
τομείς στους οποίους αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα (15 τομείς) και να
διαφανεί η κατανομή του χρόνου τους κατά την άσκηση των διευθυντικών τους
καθηκόντων (19 δραστηριότητες). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του
2017

και

συμμετείχαν

84

δ/ντές

και

υποδιευθυντές

σχολικών

μονάδων

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του ν. Φθιώτιδας. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων
ανέδειξε την ανάγκη για στήριξη, συνεχή καθοδήγηση και επιμόρφωση σε ζητήματα
που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων. Ενδεικτικά
αποτελέσματα αποτυπώνονται στον πίνακα 1,2 και 3.
Πίνακας 1: Ενδεικτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αναφορικά με το χρόνο που διαθέτουν κατά την
άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων
Χρόνο που αφιερώνουν για κάθε
μια
από
τις
παρακάτω
δραστηριότητες

Λίγο

Μέτριο

Πολύ

Αλληλογραφία

8,30%

57,10%

34,50%

Διαχείριση συγκρούσεων μαθητών

32,10%

29,80%

38,10%

Διαχείριση συγκρούσεων εκπ/κών

72,30%

19,30%

8,45

Εξωτερικές εργασίες σχολείου

16,70%

46,40%

36,90%

Επικοινωνία με γονείς

8,40%

45,80%

45,80%

Επικοινωνία με εκπ/κούς

2,40%

34,90%

62,70%

Επισκευές σχολείου

6%

34,50%

59,50%

Νομοθεσία

23,80%

53,60%

22,60%

Τήρηση Αρχείου

13,10%

50%

36,90%

Οργάνωση εκδηλώσεων σχολείου

4,80%

54,80%

40,50%
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Παρακολούθηση
μαθητών

προόδου

Συμβουλευτική στήριξη μαθητών

2,40%

34,50%

63,10%

4,80%

26,20%

69%

Πίνακας 2: Ενδεικτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά
την άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων
Δυσκολίες κατά την άσκηση του
διευθυντικού τους ρόλου

Καθόλου

Μέτριος

Πολύς

Διαχείριση Συγκρούσεων

47%

42,20%

10,80%

30,50%

57,30%

12,20%

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

48,80%

46,40%

4,80%

Συμπεριφορά μαθητών

56%

35,70%

8,30%

Σχέσεις με γονείς

72,60%

23,80%

3,60%

Χρήση Νέων Τεχνολογιών

70,20%

27,40%

2,40%

Αξιολόγηση πολιτικών σχολείου

57,30%

36,60%

6,10%

Εισαγωγή Εκπ/κών
καινοτομιών

αλλαγών

-

Πίνακας 3: Ενδεικτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αναφορικά με τους τομείς που επιθυμούν να
επιμορφωθούν
Τομείς που επιθυμούν επιμόρφωση

Καθόλου
σημαντικός

Μέτρια
σημαντικός

Πολύ σημαντικός

Αλληλογραφία εγγράφων

42,50%

43,80%

13,80%

Διαχείριση συγκρούσεων

15,50%

32,10%

52,40%

8,50%

29,30%

62,20%

9,80%

26,80%

63,40%

8,60%

39,50%

51,90%

7,30%

18,30%

74,40%

Τρόποι
προώθησης
κοινωνικής
δικαιοσύνης, ισότητας, πολιτειότητας
στη σχολική μονάδα

18,10%

32,50%

49,40%

Ο ρόλος του ηγέτη στη σχολική
μονάδα(δημιουργία δικτύων, κώδικας
αξιών, συναισθηματική νοημοσύνη)

11%

28%

61%

Βελτίωση
σχολικού
κλίματοςδημιουργία κοινοτήτων μάθησης

15,70%

32,50%

51,80%

Εισαγωγή εκπαιδευτικών
καινοτομιών
Εκπαίδευση
ανάγκες

παιδιών

με

αλλαγώνειδικές

Διαπολιτισμική Αγωγή
Βελτίωση
Αποτελεσματικότητας

σχολικής

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να
πραγματοποιηθούν ομαδοποιημένα βιωματικά εργαστήρια βάσει των αναγκών των
δ/ντών, με την καθοδήγηση των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου αλλά και των
προσοντούχων εκπαιδευτικών σε τομείς της σύγχρονης εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας.
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5. 4η Πρακτική: Δημιουργία πλαισίου χαρακτηριστικών διευθυντών σχολικών
μονάδων μέσω ρουμπρικών αξιολόγησης και σύντομων μελετών περίπτωσης.
Κατά τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης (διευθυντών σχολικών μονάδων) τον Ιούνιο
– Ιούλιο του 2017, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. είχε θέσει τους βασικούς άξονες βάσει των οποίων
έπρεπε

να

γίνει

η

αξιολόγηση(η

υπ΄αρίθμ.Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-

2017(Β΄1890) Υ.Α.)(Πίνακας 4). Με βάση αυτούς τους βασικούς άξονες-ερωτήματα
δημιουργήθηκε το πλαίσιο προσδιορισμού των χαρακτηριστικών που πρέπει να
διαθέτει ο διευθυντής σχολικής μονάδας μέσω ρουμπρίκας αξιολόγησης η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως πλαίσιο αυτοαναφοράς ή ετεροαναφοράς.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο ένας από τους τέσσερις άξονες και πιο συγκεκριμένα ο
άξονας –ερώτημα νούμερο δυο (02)

(Πίνακας 5).

Για κάθε άξονα- ερώτημα

σχηματίστηκε μια δεξαμενή σύντομων μελετών περίπτωσης και ερωτήσεων οι οποίες
ανίχνευαν την παιδαγωγική ετοιμότητα και κατάρτιση των διευθυντών σχολικών
μονάδων. Οι σύντομες αυτές μελέτες περίπτωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πολλαπλά. Ενδεικτικά αναφέρεται είτε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τους για την
επιλογής τους σε θέσεις ευθύνης είτε ως υλικό κατά τη δημιουργία βιωματικών
εργαστηριών ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των διευθυντών των σχολείων(Πίνακας 6).

Πίνακας 4: Ερωτήματα τα οποία συμπλήρωναν τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής στο φύλλο Αποτίμησης
βάσει της υπ΄αρίθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017(Β΄1890) Υ.Α. κατά τη διαδικασία της
προφορικής συνέντευξης

978-618-83247-1-8

[42]

Project No. 2014-1-PL01-KA200-003335 MENTOR - Mentoring between teachers in secondary
and high schools
Πίνακας 5: Ενδεικτική Ρουμπρίκα αξιολόγησης στο ερώτημα : Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου
παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτική
κοινότητας
ΔΕΙΚΤΕΣ

ΜΕΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΟΣ

ΠΟΛΎ ΚΑΛΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ

Καταβάλλεται μικρή
προσπάθεια να
προσεγγίσει τους
γονείς και έχει
αμυντική στάση όταν
οι κηδεμόνες είναι
επικριτικοί απέναντι
στο σχολείο/ή στον ίδιο

Οι κηδεμόνες
ενημερώνονται
όπως ορίζει η
κείμενη νομοθεσία

Οι κηδεμόνες
αισθάνονται
καλοδεχούμενοι
και συζητούν
προβλήματα των
παιδιών τους,
χωρίς όμως
ενεργότερη
εμπλοκή στο
σχολείο

Οι κηδεμόνες αισθάνονται
καλοδεχούμενοι και ότι
τυγχάνουν σεβασμού από
μέρους του, δίνεται δε η
δυνατότητα εμπλοκής τους στο
σχολείο.

ΕΞΩΣΤΡΕ
ΦΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Υ/ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡ
Η
ΚΟΙΝΟΤΗ
ΤΑ

Δεν αλληλοεπιδρά
ιδιαιτέρως με τους
φορείς της ευρύτερης
κοινότητας/ δεν
γνωρίζει τις
ιδιαιτερότητες του
συγκείμενου

Αλληλοεπιδρά σε
μικρό βαθμό με
τους φορείς της
ευρύτερης
κοινότητας

Αλληλοεπιδρά με
τους φορείς της
ευρύτερης
κοινότητας
προσπαθώντας να
αναπτύξει δίκτυα
συνεργασίας προς
όφελος του
σχολείου

Ισχύει το προηγούμενο και
επιπλέον επιχειρεί να
δημιουργήσει δίκτυα
συνεργασίας με την τοπική
κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη
το συγκείμενο

ΔΗΜΙΟΥΡ
ΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗ
ΛΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓ
ΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟ
Σ

Η συμπεριφορά που
αναμένεται στο
σχολείο δεν είναι
σαφής και ξεκάθαρη.
Ο κανονισμός του
σχολείου δεν
εφαρμόζεται με
συνέπεια

Η συμπεριφορά
που αναμένεται
στο σχολείο είναι
σαφής, ξεκάθαρη
και σύμφωνα με
τον κανονισμό του
σχολείου, ο οποίος
εφαρμόζεται με
συνέπεια.

Ισχύει το
προηγούμενο και
επιπλέον
δημιουργούνται
ρουτίνες ώστε να
αυξάνεται ο
μαθησιακός
χρόνος και να
περιορίζονται τα
προβλήματα

Ισχύει το προηγούμενο και
επιπλέον παρέχεται στήριξη
στους μαθητές ώστε να
επιτύχουν την προσδοκώμενη
συμπεριφορά σε συνεργασία με
τους γονείς, φορείς. Ο
σεβασμός, η ασφάλεια και η
φροντίδα αποτελούν φιλοσοφία
του σχολείου που διατρέχει όλη
την εκπαιδευτική μονάδα.

Πίνακας 6. Ενδεικτικός οδηγός μελετών περίπτωσης βάσει της ρουμπρίκας αξιολόγησης
Α2.
ΕΝΙΣΧΥΕΙ
ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των γονέων και κηδεμόνων στη λειτουργία του σχολείου;
Διαπιστώνετε ότι οι κηδεμόνες των μαθητών κυρίως με χαμηλή επίδοση, αλλοεθνείς δεν έρχονται τακτικά
στο σχολείο για ενημέρωση, τι θα κάνατε;
Ποια πρωτοβουλία θα αναλαμβάνατε για μια επιτυχημένη συνεργασία με τους γονείς;
Πραγματοποιείται συνάντηση των γονέων και κηδεμόνων στην αρχή της χρονιάς. Για ποια θέματα θα τους
ενημερώνατε;
Είστε καινούργιος δ/ντης σε μια σχολική μονάδα, με ποιο τρόπο θα προσπαθούσατε να χτίσετε σχέσεις
εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς;
Κάποιοι γονείς αδυνατούν να παρευρίσκονται στη συνάντηση γονέων και κηδεμόνων. Τι κάνατε για αυτό;
Διαφοροποιείτε τη συμπεριφορά σας ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών;
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Γνωρίζετε ότι το σχολείο στο οποίο είστε δ/ντής το σύνολο των μαθητών έχει χαμηλή επίδοση, και
προέρχεται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Τι θα κάνατε;
Θεωρείτε ότι οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου; Με ποιους τρόπους
σκοπεύετε να τους κινητοποιήσετε; Σε ποιους τομείς σκοπεύετε να τους αξιοποιήσετε;
Με ποιον τρόπο θα διαχειριζόσασταν γονείς που -κατά την άποψη σας- είναι παρεμβατικοί στη ζωή του
σχολείου;
Διαπιστώνετε ότι μαθητής σας δεν ακολουθεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Τι θα κάνατε;
Οι γονείς αλλά και οι μαθητές σας αναφέρουν περιστατικά που αποδεικνύουν ότι εκπαιδευτικός του
σχολείου σας είναι ψυχικά διαταραγμένος . Ποια θα ήταν η αντιμετώπιση σας;
Διαπιστώνετε ότι οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου σας δεν εμφανίζονται τακτικά παρά μόνο για την
παραλαβή της βαθμολογίας. Θα σας προβλημάτιζε αυτή η στάση; Θα κάνατε κάτι για να προσεγγίσετε τους
κηδεμόνες;
Μαθητής του σχολείου σας απουσιάζει επανειλημμένως. Τι θα κάνατε;
Κρίνετε σκόπιμο να ενημερώνεσθε για προβλήματα (οικογενειακά, προσωπικά) που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές του σχολείου σας; Πως θα αξιοποιούσατε αυτή τη πληροφορία;
Κηδεμόνας μαθητή του σχολείου σας δεν συνεργάζεται μαζί σας ενώ του αναφέρετε προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο γιος του. Τι θα κάνατε σε αυτή τη περίπτωση;

6. 5η Πρακτική: Μentoring διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων
Το πρόγραμμα μεντορισμού των διευθυντών σχολικών μονάδων ήταν απόρροια των
προηγούμενων

πρακτικών,

αξιολογώντας

ότι

καμία

μέριμνα

δεν

έχει

πραγματοποιηθεί από μέρους της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής για υποστήριξη
του έργου τους. Σχεδιάστηκε σε δυο βασικούς πυλώνες.
Ο πρώτος σχετίζεται με διοικητικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου.
Ο σχεδιασμός προέβλεπε την αξιοποίηση των Πρωτοκόλλων Ενεργειών (2η
πρακτική) και τη δημιουργία μεντορικών δικτύων μεταξύ των σχολείων όπου στο
κάθε δίκτυο θα οριζόταν υπεύθυνος ένας έμπειρος διευθυντής και θα καθοδηγούσε
ειδικά τους νεότερους. Θα υπήρχε η δυνατότητα πραγματοποίησης δια ζώσης
συναντήσεων

για

ζητήματα

γραφειοκρατικής

οργάνωσης

στις

οποίες

θα

κοινοποιούνται οι καλές πρακτικές των σχολείων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
η εξωστρέφεια της διευθυντικής ομάδας και αναπτύσσονται δίκτυα επικοινωνίας και
συνεργασίας.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την παιδαγωγική κατάρτιση. Στόχος αποτελούσε η
αξιοποίηση των ομάδων ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος (1η πρακτική), το
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ερωτηματολόγιο ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών (3η πρακτική) και του υλικού
που είχε δημιουργηθεί για την δημιουργία πλαισίου προσδιορισμού των
χαρακτηριστικών των

διευθυντών- ηγετών

(4η πρακτική), προκειμένου να

πραγματοποιηθεί στοχευμένη επιμόρφωση μέσω βιωματικών εργαστηρίων.

7. Συμπέρασμα
Μέσω των παραπάνω πρακτικών αναδεικνύεται το περιθώριο αυτενέργειας αλλά και
πρωτοβουλίας για την εισαγωγή καινοτομιών στο μεσοεπίπεδο της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή των πρακτικών δεν
ευοδώθηκε σε όλες τους τις διαστάσεις αξίζει να επισημανθεί ότι τέθηκαν οι βάσεις
για την ανάπτυξη μεντορικών δικτύων εντός και εκτός της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον η συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των
εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. ήταν ευεργετική προκειμένου να ολοκληρωθούν κάποιες
πρακτικές όπως για παράδειγμα τα πρωτόκολλα εργασιών. Βέβαια κάποιες
διαστάσεις των πρακτικών παρέμειναν επί χάρτου, όπως για παράδειγμα το
πρόγραμμα μεντορισμού των διευθυντών, λόγω του μειωμένου εκπαιδευτικού
προσωπικού στη Δ/νση που θα παρείχε υποστήριξη και του γεγονότος ότι η
υλοποίηση του δεν τέθηκε σε προτεραιότητα.
Παρόλα αυτά εκτιμάται ως ιδιαίτερα επωφελής η κοινοποίηση των πρακτικών
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για την ανάληψη παρόμοιων δράσεων στο
μέλλον που θα έχουν ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
δυναμικού της χώρας μας.
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Το mentoring στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την αξιολόγηση των νηπίων.

Ε. Μπεαζίδου, Κ. Μπότσογλου, Ε. Κουγιουμτζίδου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1.Εισαγωγή
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού επικεντρώνεται
στη δυνατότητά του να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε νέους ρόλους και
αρμοδιότητες και να αντιμετωπίσει με επάρκεια το σύνολο των προκλήσεων και των
διευρυμένων αλλαγών (Day, Flores, et al., 2007. Evans, 2011. Gray & Whitty, 2010.
Hargreaves, 2000. Hargreaves, 1994. Swann, McIntyre, et al., 2010). Παρότι, στη
χώρα μας «η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται με
τη βασική τους εκπαίδευση, την υποδοχή τους στο σχολείο ως νεοδιόριστων και με την
άσκηση του έργου τους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του θητείας»
(Μαυρογιώργος, 1999, σ.100) θα πρέπει να αναγνωρίσουμε

τη σημασία της

επιμόρφωσης και της καθοδήγησης ειδικά στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής
πορείας των εκπαιδευτικών. Από το 1980, ο μεντορισμός ενσωματώνεται στα
προγράμματα ένταξης του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στο σχολείο (Hobson et al.,
2009. Wang & Odell, 2002) και γίνεται δημοφιλής στρατηγική επαγγελματικής
ανάπτυξης στο πεδίο της εκπαίδευσης (Howe, 2006). Κοινή κατάληξη πολλών
μελετητών είναι ότι το mentoring αποτελεί μια απαιτητική επαγγελματική σχέση, και
υπό προϋποθέσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως μεταρρυθμιστική στρατηγική ωφέλιμη
για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Shapira-Lishchinsky, 2012). Πιο συγκεκριμένα, η
υποδοχή του πρωτοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού από τη σχολική μονάδα συνοδεύεται
από τον καθορισμό ενός έμπειρου εκπαιδευτικού, ο οποίος «αναλαμβάνει το ρόλο να
προσφέρει τη στήριξή του σε αυτόν» (Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, 2011,
σ.199). Η μεταξύ τους σχέση είναι συνεργατική και ανταποδοτική και υποστηρίζει
την επίτευξη σαφών και κοινά αποδεκτών μαθησιακών στόχων (Zachary, 2002). Ο
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μέντορας διερευνά τις αξίες, τις αρχές και τις δικές του βιωματικές εμπειρίες και
βοηθά τον νεοφώτιστο εκπαιδευτικό να αναστοχάζεται καθημερινώς στα θεμέλια της
παιδαγωγικής του σκέψης και να βρίσκει τις διασυνδέσεις με τη διδακτική του αλλά
και με τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών του (Norman & Feiman-Nemser,
2005). Σε αυτό το πλαίσιο, θα διερευνήσουμε ποιο ρόλο μπορεί να έχει ο «μέντορας»
στη λειτουργία της αξιολόγησης των μαθητών ως αναπόσπαστο κομμάτι της
διδασκαλίας μέσα από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ημιδομημένων
συνεντεύξεων.

1.1.Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για τους Μέντορες θα πρέπει να αναφέρουμε
πως είναι τα άτομα που έχουν προηγμένη εμπειρία και γνώσεις, και δεσμεύονται να
παρέχουν σε κάποιον προστατευόμενο, ανοδική κινητικότητα στην επαγγελματική
του σταδιοδρομία (Bozeman & Feeney, 2007). Ο εκπαιδευτικός της τάξης που
επιθυμεί να γίνει μέντορας πρέπει να μάθει να συμβουλεύει, να καθοδηγεί, να
ενθαρρύνει και να διευκολύνει μαθησιακές εμπειρίες με στόχο την ανάπτυξη και τη
βελτίωση (Ambrossetti, 2014).
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, το ακρωνύμιο της αγγλικής λέξης Mentor
αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τη σημασία του εν λόγω όρου:
Manages the relationship (διαχειρίζεται τη σχέση)
Encourages (ενθαρρύνει)
Nurtures (τροφοδοτεί με αφοσίωση, συνέπεια και υπευθυνότητα, παρέχοντας τα
απαραίτητα για την επιβίωση και την ανάπτυξη)
Teaches (διδάσκει)
Offers mutual respect (προσφέρει αμοιβαίο σεβασμό)
Responds to the mentees’ needs (ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων)
(Clutterbuck, 2004, σ. 53-54).
Ο ρόλος του Μέντορα στην εκπαίδευση από τη βιβλιογραφία έχει θεωρηθεί
σημαντικός και ως θεσμός αποβλέπει στην αποτελεσματική βελτίωση της διδακτικής
και μαθησιακής διαδικασίας. Κατά τους Δεληγιάννη και Ματθαιουδάκη (2008) ο
θεσμός του Μέντορα συνοψίζει τους παρακάτω ρόλους:
α) υπόδειγμα δασκάλου, που θα εμπνεύσει και θα κάνει υποδείξεις,
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β) χορηγός, που θα θέσει τις γνώσεις του στην υπηρεσία του εκπαιδευόμενου, γ)
υποστηρικτής, που θα είναι παρών για να προσφέρει ευκαιρίες και
δ) εκπαιδευτής, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.
Στις Η.Π.Α οι Ingersoll και Strong (2011) μελέτησαν 15 εμπειρικές έρευνες, που
πραγματοποιήθηκαν από τα μέσα του 1980, αναφορικά με τα αποτελέσματα στην
εκπαιδευτική διαδικασία από τη στήριξη και την καθοδήγηση των αρχάριων
εκπαιδευτικών με τη μεσολάβηση του Μέντορα. Οι περισσότερες από τις μελέτες,
που εξετάστηκαν, υποστηρίζουν ότι η συστηματική βοήθεια των εκπαιδευτικών από
τον Μέντορα επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των
μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, επιδρά θετικά: 1) στη δέσμευση του εκπαιδευτικού να
προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές του, 2) στις διδακτικές πρακτικές
μέσα στην τάξη, και 3) στις επιδόσεις των μαθητών. Επιπρόσθετα, η καθοδήγηση
είναι αποτελεσµατική όχι μόνο ως προς την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας αλλά και ως προς την κοινωνικοποίηση των νέων εκπαιδευτικών
(Ganser, 2002˙ Sinclair, 2003) και ως προς τη σημαντική βελτίωση των επιπέδων της
αυτοπεποίθησης και γνώσης σχετικά µε τις ικανότητές τους (Alred & Garvey, 2000˙
McGee, 2001˙ Stanulis, Fallona, & Pearson, 2002). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε
πως, σύμφωνα με τους Lavin Colky και Young, (2006) στο πλαίσιο ανάπτυξης
μεντορικής σχέσης δεν ωφελούνται μόνο οι εποπτευόμενοι και ο μέντορας, αλλά
και η εκπαιδευτική μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας της οποίας αναπτύσσεται η
διαδικασία mentoring. Οι μεντορικές σχέσεις ενδυναμώνουν όλο το προσωπικό του
σχολείου γιατί, γνωρίζεται καλύτερα ο ένας με τον άλλον, αυξάνονται οι ευκαιρίες
συνεργασίας τους και η αποκόμιση ευχαρίστησης από αυτές, και διευρύνεται και
στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς η τάση αναζήτησης εξατομικευμένης βοήθειας
πάνω σε συγκεκριμένα θέματα των επαγγελματικών αναγκών τους (Feiman-Nemser,
2001α; Moor et al., 2005; Phillips & Fragoulis, 2010).
Η μεντορική σχέση δεν είναι εξ ορισμού αποτελεσματική σε ό, τι αφορά στην
επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Καθοριστικός παράγοντας για την
ποιότητα της μεντορικής σχέσης είναι η ικανότητα του μέντορα να εναλλάσσει τους
ρόλους και τη συμπεριφορά του για να συναντήσει τις ανάγκες του νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού (Norman & Feiman-Nemser, 2005). Επιπλέον, ο θεσμός του μέντορα
θα πρέπει να είναι θεσμοθετημένος από την πολιτεία και τα μεντορικά προγράμματα
θα πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στην υποδοχή και υποστήριξη των
νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών αλλά να αποτελούν τη βάση για την υπόλοιπη
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εξέλιξή τους. Επίσης, τα μεντορικά προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις
ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία και όχι μόνο του
εκπαιδευτικού που αλληλεπιδρά με τον μέντορα ως μια γενικότερη προσπάθεια
μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος (Hargreaves & Fullan, 2000, σ.54 55).
Η ανάγκη της καθοδήγησης και των επιμορφώσεων όχι μόνο στους νεοεισερχόμενους
στην εκπαίδευση αλλά και στους εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι
προφανής αφού η επιστήμη εξελίσσεται ραγδαία και οι δεξιότητες που πρέπει να
αναπτύξουν οι μαθητές στο σχολείο αλλάζουν (ψηφιακός εγγραμματισμός, οπτικός
εγγραμματισμός, επικοινωνία,κ.α). Άλλοι λόγοι που επιβάλουν την επιμόρφωση και
καθοδήγηση στην εκπαίδευση είναι για να διορθώσει λανθασμένες απόψεις των
εκπαιδευτικών, αδυναμίες τους και αρνητικές στάσεις για θέματα που σχετίζονται με
την εκπαιδευτική διαδικασία. Επί παραδείγματι, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί από
έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων μπορεί να αναπτύξουν αρνητικές στάσεις και
συμπεριφορές ακόμη και σε θέματα που είναι αναπόσπαστα κομμάτια της
διδασκαλίας όπως π.χ με την αξιολόγηση των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, προτάσεις
των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για αξιολόγηση του μαθητή, που είναι βασικός παράγοντας
στη διαμόρφωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, δεν εφαρμόζονται από την
πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δείχνει πως
παρότι οι σχετικές διατάξεις προτείνουν ένα μοντέλο διαμορφωτικής αξιολόγησης, η
αξιολόγηση του μαθητή στην τάξη παραμένει παραδοσιακή. Επιπλέον, οι
Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, και συν. (2007) υποστηρίζουν πως οι εκπαιδευτικοί
αξιολογούν τις απομνημονευθήσες γνώσεις και όχι την κριτική σκέψη. Στην ίδια
έρευνα οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως η παρατήρηση δεν είναι μια μορφή
αξιολόγησης που χρησιμοποιούν παρότι αναφέρεται ως μία από τις μεθόδους
αξιολόγησης του μαθητή στο Π.Δ 409/94 και 8/95. Στο Νηπιαγωγείο, οι
παραδοσιακές

μορφές

αξιολόγησης

βρίσκουν

μικρή

απήχηση,

αφού

δεν

αξιολογούνται μόνο οι επιδόσεις στο γνωστικό τομέα αφού οι βασικές πτυχές της
μαθησιακής διαδικασίας καταγράφονται και συγκεντρώνονται στο φάκελο εργασιών
του παιδιού, το «portfolio», μια εναλλακτική μορφή αξιολόγησης, κατακλείδα των
νέων παιδαγωγικών και διδακτικών τεχνικών (Κόνσολας, 2010). Κύρια λειτουργία
της

αξιολόγησης

των

μαθητών είναι

η

ανατροφοδότηση (feedback) του

εκπαιδευτικού προγράμματος. Αφού, η σωστή αξιολόγηση δίνει πληροφορίες για την
αναθεώρηση και αναδιοργάνωση των αναλυτικών προγραμμάτων, για την
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ανασύνταξη της διδακτικής ύλης, για την τροποποίηση και τη βελτίωση των
διδακτικών μεθόδων, για την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των
μαθητών (Κασσωτάκης, 2001). Τόσο η επιμόρφωση, όσο και η σωστή καθοδήγηση
είναι αναγκαίες για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτικοί το ενδιαφέρον τους, να
εξελίσσονται και να βελτιώνουν τη θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα
με το Μαυρογιώργο (1999) «η επιμόρφωση είναι μια διαδικασία πρόκλησης,
ενίσχυσης, υποστήριξης και προσφοράς ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς για
επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη» (σ. 106).

1.2.Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνηθούν α) οι αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για το θεσμό του μέντορα και β) πως
πιστεύουν ότι μπορεί να συνεισφέρει ο θεσμός στην ανάπτυξη της ικανότητας τους να
αξιολογούν τους μαθητές τους.

2.0.Μεθοδολογία
2.1.Δείγμα
Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη στην πόλη των Τρικάλων σε εκπαιδευτικούς
προσχολικής αγωγής που συμφώνησαν να συμμετάσχουν. Ο συνολικός αριθμός των
εκπ/κών ήταν ένδεκα (11) και η μέση διδακτική εμπειρία που διέθεταν ήταν M=17
έτη, SD= +/-6μήνες) και η μέση ηλικία ίση με M=32 έτη, SD=+/-8 μήνες. Επιπλέον
σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου για τον διορισμό τους στην εκπαίδευση είχαν
δύο εκπαιδευτικοί.

2.2.Εργαλεία της έρευνας
Σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η επιλογή του
συγκεκριμένου εργαλείου έγινε σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που υποστηρίζει πως με
τη συνέντευξη μπορούμε να διερευνήσουμε τις σκέψεις, στάσεις και πεποιθήσεις των
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εκπαιδευτικών (Glesne, 1999). Οι εκπαιδευτικοί αφού πληροφορήθηκαν για το
περιεχόμενο της συνέντευξης όρισαν το χρόνο που μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν.

2.3.Συλλογή δεδομένων και ανάλυση
Τα δεδομένα αφού συλλέχτηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν μεταφέρθηκαν ως
κείμενα σε υπολογιστή. Για την επεξεργασία, την ανάλυση και ποσοτικοποίηση των
απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις εφαρμόστηκε η ανάλυση
περιεχομένου (content analysis), μια μέθοδος δευτερογενούς επεξεργασίας κειμένων
κι άλλων τεκμηρίων, στην οποία βασικό ρόλο έχει η κατηγοριοποίηση των λεκτικών
δεδομένων, με σκοπό την ταξινόμηση, τη συνάθροιση και τη διάταξή τους
(Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2010˙ Ιωσηφίδης, 2003˙ Τζάνη, 2005˙ Κυριαζή, 1999).

3.Αποτελέσματα
Μετά την επεξεργασία τα αποτελέσματα έδειξαν:
1η ερώτηση: «ποιος είναι ο ρόλος του μέντορα στη διαμόρφωση της επαγγελματικής
ταυτότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών;»
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος γνώριζαν για τον θεσμό του μέντορα. Είναι
αξιοσημείωτο να αναφέρουμε πως πολλοί διατύπωσαν την ίδια έκφραση: «….καλά
υπάρχουν τώρα μέντορες, για ένα διάστημα …κάτι ακούσαμε…και μετά τι έγινε; …αλλά
αφού δεν υπάρχουν νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί….». Το 90,9 % των εκπαιδευτικών
θεωρεί καθοδηγητικό το ρόλο του μέντορα και ένα 9% συνδέει το ρόλο του μέντορα
με τη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση που έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί για να
ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις και τις σύγχρονες μεθοδολογίες. Κάποιοι
εκπαιδευτικοί για να εξηγήσουν την απάντησή τους είπαν «..κάτι σαν ενδοσχολικός
σύμβουλος…». Παράλληλα με αυτές τις απαντήσεις επιπρόσθετα, ένας εκπαιδευτικός
αναφέρει τη συναισθηματική υποστήριξη που παρέχει ο μέντορας σε αντίξοες
καθημερινές καταστάσεις που βιώνουν οι νέοι εκπαιδευτικοί.
2η ερώτηση: «πιστεύετε πως ο ρόλος του μέντορα μπορεί να συμβάλει
αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών; με ποιο τρόπο;»
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Όλοι εκφράστηκαν θετικά για το ότι μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη
διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών. 7:11συμπλήρωσαν την θετική τους απάντηση με την προϋπόθεση να
λειτουργήσει ο θεσμός επίσημα και θεσμοθετημένα για να περιγράφονται οι
υποχρεώσεις που καθορίζουν το ρόλο και των δύο πλευρών, μέντορες-εκπαιδευτικοί.
3:11συμπλήρωσαν την θετική τους απάντηση με την προϋπόθεση ο μέντορας να έχει
ανεπτυγμένα προσόντα. Το 81,8 % των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η μετάδοση των
επιστημονικών γνώσεων του μέντορα είναι πιο σημαντική και από την μετάδοση
γνώσεων που αποκομίζει λόγο της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την διδακτική
του υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, μία εκπαιδευτικός είπε:
«…και φυσικά οι γνώσεις, μεταπτυχιακά και άλλα συμβάλουν, …που όμως έχουν σχέση
με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας,..σήμερα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αν δεν
έχουν μεταπτυχιακό, σίγουρα έχουν παρακολουθήσει το διδασκαλείο..ε!..ο μέντορας δεν
πρέπει να ξέρει περισσότερα;».
«…εμπειρία έχω και εγώ… μπορώ να γίνω μέντορας; αφού όλα αυτά τα καινούργια,
πως τα λέτε… μετασχηματίζουσα γνώση και λοιπά δεν τα ξέρω ή μάλλον τα άκουσα
αλλά δεν μπορώ να τα εφαρμόσω…»
Ένα μικρό ποσοστό, το 27,2% ανέφερε πως η διαρκής αξιολόγηση που θα έχουν από
τον μέντορα συμβάλει στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και
επαγγελματικής ανάπτυξης τους.
«…αν ξέρεις πως είναι κάποιος μέσα στην τάξη σου συνέχεια και σε κρίνει .., θα πας
περισσότερο οργανωμένος, δηλ. θα έχεις εποπτικό υλικό, κλπ…….»
3η ερώτηση: «ποιο θεσμό της εκπαίδευσης θεωρείτε πως μπορεί να έχει παρεμφερή
καθήκοντα με του μέντορα;»
Η πλειονότητα απάντησε το θεσμό του σχολικού συμβούλου γιατί μπορεί να μπει
στην τάξη τους και να ασκήσει καθοδηγητικό ρόλο όπως επίσης και επιμορφωτικό.
Τονίστηκαν βέβαια οι σημαντικές διαφορές:
«..η σχολική σύμβουλος μας ενημερώνει πριν έρθει στο σχολείο, ο μέντορας είναι μέρος
του σχολείου,…. και τη σύμβουλο την αισθανόμαστε δικό μας άνθρωπο, γιατί ότι μας
προβληματίζει σε αυτήν απευθυνόμαστε ..και μας βοηθά..ο μέντορας φαντάζομαι πως
επειδή ο ίδιος ζει μαζί με τον εκπαιδευτικό κάποιες καταστάσεις στην τάξη μπορεί
καλύτερα και πιο άμεσα να βοηθήσει»
4η ερώτηση: «ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι τα καθήκοντα του μέντορα ώστε να
συμβάλει στην ποιοτική διδασκαλία και μάθηση;»
978-618-83247-1-8
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Το 54,5% των ερωτηθέντων απάντησε, να ελέγχουν και να αξιολογούν το διδακτικό
έργο των εκπαιδευτικών μέσα από τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, το 27,2 %
να τους παρακινούν στη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας που θα συνεισφέρουν και
στην παρακίνηση όλων των μαθητών να συμμετέχουν στις δραστηριότητες . Επίσης
2:11, δηλαδή το 18,1% των εκπαιδευτικών απάντησε να τους δίνουν λύσεις σε
προβλήματα με τους γονείς και την οικοδόμηση σωστής συνεργασίας.
5η ερώτηση: «η αξιολόγηση της ετοιμότητας των μαθητών είναι σημαντική τόσο για
την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού όσο και για την ανάπτυξη κινήτρων στους
μαθητές –πως νομίζετε πως μπορεί να συμβάλει ο ρόλος του μέντορα στην σωστή
εφαρμογή τους;»
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών το 81,8%, πιστεύει πως ο μέντορας θα συμβάλει
με το να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώνουν σωστά την περιγραφική
αξιολόγηση των μαθητών σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης.
«…μας ζητάει και το ΚΕΔΔΥ για κάποιους μαθητές περιγραφική αξιολόγηση, δεν
ξέρουμε την κάνουμε δεν την κάνουμε καλά….»
το 9% των εκπαιδευτικών θεωρεί σημαντικό να δημιουργεί μαζί με τον μέντορα το
portfolio του μαθητή (σωστή επιλογή φύλλων αξιολόγησης) και το 18,1% των
εκπαιδευτικών την εκπαίδευση στην εκτίμηση της ετοιμότητας μέσα από εργαλεία
αξιολόγησης.
« όσα περισσότερα μέσα για αξιολόγηση γνωρίζουμε τόσο καλύτερα, αλλά δεν θα
έπρεπε να μας στείλει μία φόρμα το Υπουργείο; Τη μια χρονιά η μία σχολική σύμβουλος
μας λέει αυτό…. Άλλη σχολική σύμβουλος έρχεται και μας λέει άλλα …»
6η ερώτηση: «ποια θεωρείτε τα πιο συνηθισμένα σφάλματα που κάνουν οι
εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση των μαθητών τους;»
Το 36,3% των εκπαιδευτικών απάντησε: η αξιολόγηση επηρεάζεται από
χαρακτηριστικά του μαθητή, τα οποία δε σχετίζονται με την επίδοση.
«…ναι το παραδέχομαι, είμαι πιο ελαστική, όταν αξιολογώ έναν μαθητή …που τα
χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του έχουν κερδίσει τη συμπάθειά μου… προσπαθώ
όμως… αλλά άμα σου κάνει γκριμάτσες!!!»
Το 45,4% των εκπαιδευτικών προδιατίθεται «επιεικέστερα» στα παιδιά συναδέρφων
ή συγγενικών προσώπων ή γνωστών στο σχολείο οικογενειών που είχαν σε
προγενέστερο χρόνο μεγαλύτερο παιδί στο ίδιο σχολείο και είχαν αναπτύξει καλές
σχέσεις.
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Το 9% των εκπαιδευτικών απάντησε: η αρχική αξιολόγηση του μαθητή επηρεάζει
όλες τις επόμενες ή τουλάχιστο τις αμέσως επόμενες.
« μου έτυχε να εκτιμήσω λάθος ένα παιδί (ήταν κλειστό και δεν μου έδειχνε εύκολα τις
ικανότητές του) στην αρχή της χρονιάς και για να φτάσω να αναθεωρήσω την αρχική
εκτίμησή μου πέρασα από μία αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο δυσπιστίας …. ρωτούσα
το μαθητή συνέχεια: ποιος σε βοήθησε…»
Το 9% των εκπαιδευτικών απάντησε: οι προσδοκίες (είτε αρνητικές, είτε θετικές) του
εκπαιδευτικού για τον μαθητή που αξιολογεί επηρεάζει την αξιολόγηση του
τελευταίου.
7η ερώτηση: «Ποια εμπόδια αντιμετωπίζεται στην διαγνωστική, διαμορφωτική και
τελική αξιολόγηση των μαθητών στην εφαρμογή σχεδίου διδασκαλίας που
υλοποιείται στην τάξη σας;»
To 18,1% των εκπαιδευτικών απάντησε: τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε
φύλλα αξιολόγησης που αξιολογούν στόχους που μπορεί να μην συνδέονται απόλυτα
με αυτούς που υλοποιήσαμε.
«..εμείς δεν θέλουμε να δίνουμε (φωτοτυπίες) φύλλα αξιολόγησης έτσι για να τα
δίνουμε, ….τα βρίσκουμε στο διαδίκτυο, …πολλά δεν συνδέονται ακριβώς με τους
στόχους της ημέρας …»
«………οι περισσότερες νομίζω τη διαμορφωτική αξιολόγηση την κάνουμε μηχανικά
κυρίως μέσα από ερωτήσεις στη διάρκεια των δραστηριοτήτων που όμως δεν έχουν
σκοπό να ανατροφοδοτήσουν και να προσαρμόσουν τη δραστηριότητα, …και τα φύλλα
αξιολόγησης που δίνουμε καθημερινά για τελική αξιολόγηση δεν τα λαμβάνουμε υπόψη
στους στόχους της επόμενης διδασκαλίας …»
Το 81,8% των εκπαιδευτικών απάντησε: δεν υπάρχει από το Υπουργείο σε κάθε
προτεινόμενο

στόχο

η

σύνδεσή

του

με

κάποια

κριτήρια

αξιολόγησης

«αντικειμενικά».
« …άλλο παιδί αντιγράφει ένα γράμμα και πιάνει το χώρο μιας ολόκληρης σελίδας και
άλλο αντιγράφει σε κανονική μορφή τα γράμματα και πάνω σε γραμμή, στο πρώτο πως
θα αξιολογήσω αυτήν την ικανότητα του μαθητή, καλή; Όχι καλή;….
8η ερώτηση: « ποιες είναι σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες στον τομέα της
αξιολόγησης των μαθητών και ποιες πρακτικές θα θέλατε να χρησιμοποιεί ο μέντορας
προκειμένου να βοηθήσει να τις αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί;»
Όλοι απάντησαν ως σημαντική ικανότητα την αντικειμενικότητα και οι περισσότεροι
τόνισαν πως: «όταν η αξιολόγηση είναι αντικειμενική θα είναι και πιο εύκολα
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αξιόπιστη στους γονείς». Το 72,7% των εκπαιδευτικών θεωρεί βασική πρακτική τη
δειγματική διδασκαλία στην τάξη από τον μέντορα και το 54,5 % τη συνδιδασκαλία
με τον μέντορα. Επιπλέον, το 90,9% από τους παραπάνω ως μια επιπλέον πρακτική
ανάφεραν και την επιμόρφωση (ημερίδα, σεμινάριο), και το 72,7% τη βιωματική
εκπαίδευση. Και όλοι τόνισαν τη συζήτηση ως την καλύτερη πρακτική στη
διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών για την αξιολόγηση.
Πίνακας 1: Τα σημαντικότερα αποτελέσματα

ερώτηση

Ν

%

Ποιος είναι ο ρόλος του μέντορα στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
1.

καθοδηγητικός

10

90,9

2.

επιμόρφωση-δια βίου μάθηση

1

9

Πιστεύετε πως ο ρόλος του μέντορα μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση
της επαγγελματικής ταυτότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών; με
ποιο τρόπο;
1.

μέσα από τη μετάδοση των επιστημονικών γνώσεων του μέντορα

9

81,8

2.

από τη διαρκή αξιολόγηση που θα έχουν από τον μέντορα

3

27,2

Ποιο θεσμό της εκπαίδευσης θεωρείτε πως μπορεί να έχει παρεμφερή καθήκοντα με του
μέντορα
1.

το θεσμό του σχολικού συμβούλου

9

81,8

2.

δεν ξέρω

2

18,1

Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι τα καθήκοντα του μέντορα-καθοδηγητή – επιμορφωτή
τους ώστε να συμβάλει στην ποιοτική διδασκαλία και μάθηση
1.

να ελέγχουν και να αξιολογούν το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών,

6

54,5

2.

να τους παρακινούν στη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας,

3

27,2

3.

να επιλύουν καθημερινά προβλήματα στη συνεργασία με τους γονείς

2

18,1

Η αξιολόγηση

της

ετοιμότητας των μαθητών

είναι σημαντική

τόσο για

την

ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού όσο και για την ανάπτυξη κινήτρων στους μαθητές –
πως νομίζετε πως μπορεί να συμβάλει ο ρόλος του μέντορα -καθοδηγητή – επιμορφωτή
στην σωστή εφαρμογή τους.
1.

Εκπαίδευση στην περιγραφική αξιολόγηση,

9

81,8

2.

Συνεργασία στη δημιουργία του portfolio του μαθητή,

1

9

3.

Εκπαίδευση στην εκτίμηση της ετοιμότητας μέσα από εργαλεία αξιολόγησης

2

18,1

4

36,3

Ποια θεωρείτε τα πιο συνηθισμένα σφάλματα που κάνουν οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση
των μαθητών τους
1.

η βαθμολογία επηρεάζεται από χαρακτηριστικά του μαθητή, τα οποία δε σχετίζονται με
την επίδοση.

2.

Επιείκεια στα παιδιά συναδέρφων ή συγγενικών προσώπων

5

45,4

3.

η αρχική αξιολόγηση του μαθητή επηρεάζει τις επόμενες

1

9
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οι προσδοκίες (είτε αρνητικές, είτε θετικές) του εκπαιδευτικού για τον μαθητή που

1

9

αξιολογεί επηρεάζει την αξιολόγηση του τελευταίου

Ποια εμπόδια αντιμετωπίζεται στην διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση
των μαθητών στην εφαρμογή σχεδίου διδασκαλίας που υλοποιείται στην τάξη σας;
1.

κακή επιλογή στα φύλλα αξιολόγησης

2

18,1

2.

δεν υπάρχουν από το Υπουργείο προτεινόμενα κριτήρια

9

81,8

Ποιες είναι σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες στον τομέα της αξιολόγησης των
μαθητών και ποιες πρακτικές θα θέλατε να χρησιμοποιεί ο μέντορας -καθοδηγητής –
επιμορφωτής προκειμένου να βοηθήσει να τις αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί
1.

Τη δειγματική διδασκαλία

5

45,4

2.

τη συνδιδασκαλία με τον μέντορα

6

54,5

4.Συζήτηση
Αυτό που διαφαίνεται από την παρούσα μελέτη είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν
θετική γνώμη για τον θεσμό και τον ρόλο του μέντορα. Πιστεύουν πως όταν τηρεί και
ο μέντορας και ο εκπαιδευτικός τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους που
καθορίζουν το ρόλο του καθενός τότε ωφελούνται στην επαγγελματική ανέλιξη και
στη δια βίου μάθηση όχι μόνο οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αλλά και οι πιο παλιοί
στο σχολείο. Αυτές οι απόψεις των εκπαιδευτικών είναι στην ίδια γραμμή με όσα
έχουν αναφέρει πολλοί ερευνητές π.χ ο Andrews (1987) υποστηρίζει ότι: «Η
υιοθέτηση του θεσμού του μέντορα στα πλαίσια ενός προγράμματος ανάπτυξης
προσωπικού ενισχύει πολύ τις αρχικές εμπειρίες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών […]
εκπαιδευτικοί, νεοδιόριστοι και έμπειροι, θα ωφεληθούν […] θα προωθήσει την αξία
των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης». Παρομοιάζουν τον μέντορα με το
σχολικό σύμβουλο και επισημαίνουν πως ο μέντορας είναι ενδοσχολικό πρόσωπο που
βιώνει τα προβλήματα της τάξης σε αντίθεση με το σχολικό σύμβουλο που είναι
επισκέπτης και του μεταφέρονται τα προβλήματα για να δώσει λύση. Τα
αποτελέσματα έδειξαν σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών πως ο μέντορας
αξιολογεί και ελέγχει το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών και ίσως αυτή η
αξιολόγηση και η βοήθεια στην αυτοαξιολόγηση και αναστοχασμό, λειτουργεί ως
αρωγός της βελτίωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα. Αυτά τα
αποτελέσματα συνάδουν με αυτά από το Commonwealth Department of Education,
Science and Training (2002) που αναφέρονται στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
και τη μεντορική σχέση και ιδιαίτερα τονίζουν πως το mentoring παρέχει τη

978-618-83247-1-8

[57]

Project No. 2014-1-PL01-KA200-003335 MENTOR - Mentoring between teachers in secondary
and high schools

δυνατότητα αναστοχασμού στους εκπαιδευτικούς για τη δουλειά τους, για την
εξέταση των πρακτικών τους και τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που
παρουσιάζονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο
θεσμός του μέντορα βοηθά στους τρόπους της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των
ζητημάτων τόσο σε υποκειμενικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχολείου αφού
συνεισφέρει στη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας και τεχνικών που ενισχύουν τη
μάθηση. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται από τη σχετική βιβλιογραφία που
αναφέρει πως ο μέντορας εκτός του ότι έχει τις γνώσεις πάνω στα διαφορετικά στυλ
μάθησης (Lindgren, 2005) χρησιμοποιεί αποτελεσματικές εκπαιδευτικές στρατηγικές,
όπως είναι η τεχνική της επίλυσης προβλημάτων και η κριτική σκέψη (FeimanNemser, 2001β. Odell, 1990. Schwille, 2008).

Επισημαίνεται, και η σημαντική

αλληλεπίδραση στη σχέση μέντορα – εκπαιδευτικού με την ανταλλαγή ιδεών και τη
συζήτηση για λύσεις στα καθημερινά προβλήματα ειδικά της συνεργασίας με τους
γονείς. Η αλληλεπίδραση στη σχέση μέντορα- εκπαιδευτικού, απαιτεί και από τις δύο
πλευρές προσπάθεια. «Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό το είδος της σχέσης
είναι να βοηθηθούν τόσο οι μέντορες όσο και οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί να
γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη σημασία της ποιότητας της σχέσης, των στάσεων,
της συμπεριφοράς και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την
ανάπτυξη μιας επιτυχούς μεντορικής σχέσης»(πρόγραμμα, εισαγωγικής επιμόρφωσης,
2011, σ. 102). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
κατανοεί και συμφωνεί πως η αξιολόγηση εμπεριέχεται σε κάθε σχέδιο διδασκαλίας
ως αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μάθηση.
Γι’ αυτό, η επιμόρφωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών (όχι μόνο των
νεοδιόριστων) σε αυτό τον τομέα από τον μέντορα είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών πιστεύει πως πρέπει να ενισχύσει τις γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει στην περιγραφική αξιολόγηση. Το
αποτέλεσμα αυτό μπορεί να είναι κατανοητό και εξηγήσιμο γιατί στην προσχολική
εκπαίδευση δεν υπάρχει βαθμολογική αξιολόγηση και επιπλέον η περιγραφική
αξιολόγηση ανταποκρίνεται σε όλους τους τομείς μάθησης και ανάπτυξης. Ένα μικρό
ποσοστό αναφέρεται στη σωστή δημιουργία του «portfolio»με την βοήθεια του
μέντορα στην επιλογή των φύλλων αξιολόγησης των μαθητών. Επιπρόσθετα, οι
εκπαιδευτικοί αναφέρουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και τα λάθη τους
τα οποία επηρεάζουν την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Η άποψή τους
συμφωνεί με αυτή του Κασσωτάκης, (2001) που υποστηρίζει πως «αντικειμενική
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είναι η αξιολόγηση όταν δεν επηρεάζεται από άσχετους προς την αξία του κρινόμενου
παράγοντες» (σ.50). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οι
εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως το mentoring συμβάλει στην αξιολόγηση των μαθητών
επειδή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά περισσότερα και αποτελεσματικότερα
εργαλεία αξιολόγησης, αναπτύσσουν δεξιότητες για να αξιολογήσουν την ετοιμότητα
και να διαγνώσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών καθώς και τις ιδιαίτερες
ικανότητές των μαθητών. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για το σωστό
προγραμματισμό -ειδικά της εξατομικευμένης διδασκαλίας- και σύμφωνα με τον
Boston, (2002) επωφελούνται όλοι οι μαθητές της τάξης σε όλες τις πτυχές της
μορφώσεώς τους. Οι βασικές

πρακτικές που εμπλουτίζουν τις γνώσεις των

εκπαιδευτικών σε αυτό το θέμα είναι κατά την εκτίμησή τους η επιμόρφωση μέσα
από κάποια ημερίδα ή βιωματικό σεμινάριο. Ενώ, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων τους στην αξιολόγηση των μαθητών προτείνουν τη συνδιδασκαλία
μέντορα- εκπαιδευτικού ως την πιο κατάλληλη πρακτική. Παράλληλα οι συζητήσεις
μέντορα – εκπαιδευτικού, όπως συνάγεται από την έρευνα, θα ωφελήσουν τους
εκπαιδευτικούς στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών για την
αξιολόγηση. Αυτές οι απόψεις των εκπαιδευτικών αντικατοπτρίζουν απόψεις της
διεθνούς βιβλιογραφίας για τα μοντέλα ανάπτυξης του mentoring. Οι Wang και Odell
(2002) ομαδοποίησαν τα μεντορικά προγράμματα με βάση τον τρόπο που συνδέονται
με την αντίληψη της μάθησης, όπως αποτυπώνεται στους στόχους της
συμβουλευτικής καθοδήγησης και τις δομές και λειτουργίες που τα διέπουν, σε τρεις
τρόπους προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο της μαθητείας στο οποίο
δυνατό του σημείο είναι η συνεργατική διδασκαλία η οποία αποτελεί μέρος της
μαθητείας, ώστε να δουλέψουν από κοινού ο μέντορας και ο μαθητευόμενος
εκπαιδευτικός. Εδώ ο μέντορας αναλαμβάνει το ρόλο του ειδικού που επιδεικνύει και
μοντελοποιεί τις κατάλληλες διδακτικές πρακτικές και “ιχνηθετεί” τα αναπτυξιακά
βήματα του καθοδηγούμενου (Wang και Odell, 2002).Το μοντέλο των δεξιοτήτων
υιοθετεί την άσκηση σε καθορισμένες συμπεριφορές/ στάσεις και πρότυπα
διδασκαλίας και θέτει αξιολόγηση των πρακτικών των εκπαιδευτικών. Εδώ ο
μέντορας - στον οποίο αναγνωρίζονται εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες παρέχει βοήθεια στον αρχάριο εκπαιδευτικό για να αντιμετωπίσει τις ψυχολογικές
πιέσεις που βιώνει (Wang και Odell, 2002). Σύμφωνα με το μοντέλο του στοχασμού,
οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους και να είναι
υπεύθυνοι για τις πρακτικές τους (Furlong & Maynard, 1995).
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5.Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι διαπιστώνουμε, πως αναδείχθηκε σε ευρύ φάσμα ο ρόλος του μέντορα
ως μορφή ενδοσχολικού συμβούλου ώστε να επιτευχθεί εξέλιξη της επαγγελματικής
ταυτότητας των εκπαιδευτικών, η οποία κατά ένα μεγάλο μέρος στηρίζεται στην
ικανότητα των εκπαιδευτικών για ποιοτική διδασκαλία. Αναπόσπαστο κομμάτι της
ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η αξιολόγηση του μαθητή. Απαιτεί σωστή ενημέρωση
των εκπαιδευτικών για τα είδη αξιολόγησης καθώς και καθοδήγηση από τον μέντορασύμβουλο στην καθημερινή εφαρμογή της. Η εμπειρία θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό
να αποφεύγει τα λάθη, να επιλύει προβλήματα και δυσκολίες ώστε να αποκτήσει τις
απαραίτητες δεξιότητες για την αξιολόγηση καθώς και θετική στάση και
συμπεριφορές για αυτή την έννοια.

5.1.Προτάσεις
Στο σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων ή μεντορικών προγραμμάτων με βασικό
σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων-ικανοτήτων, στάσεων για την
αξιολόγηση των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών για τις ενέργειες του μέντορα στο συγκεκριμένο θέμα όπως
αποτυπώθηκαν στην παρούσα έρευνα. Ανάπτυξη:
1. Γνώσεων:

επιμόρφωση στην περιγραφική αξιολόγηση και σε εργαλεία

αξιολόγησης.
2. Δεξιοτήτων –ικανοτήτων:

εφαρμογή δειγματικών διδασκαλιών και

συνδιδασκαλία στην τάξη με τον μέντορα-επιμορφωτή.
3. Στάσεων και συμπεριφορών: εκπαίδευση στη μεταγνώση, μέσα από τη
συζήτηση και τον αναστοχασμό υιοθετεί ο εκπαιδευτικός θετική στάση για
την αξιολόγηση.
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Παράρτημα
Ερωτήσεις για τη συνέντευξη της έρευνας
1. Ποιος είναι ο ρόλος του μέντορα στη διαμόρφωση της επαγγελματικής
ταυτότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών;
2. Πιστεύετε πως ο ρόλος του μέντορα μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη
διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτικών; με ποιο τρόπο;
3. Ποιος θεσμός της εκπαίδευσης θεωρείτε πως μπορεί να έχει παρεμφερή
καθήκοντα με του μέντορα;
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4. Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι τα καθήκοντα του μέντορα ώστε να
συμβάλει στην ποιοτική διδασκαλία και μάθηση;
5. η αξιολόγηση της ετοιμότητας των μαθητών είναι σημαντική τόσο για την
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού όσο και για την ανάπτυξη κινήτρων
στους μαθητές –πως νομίζετε πως μπορεί να συμβάλει ο ρόλος του μέντορα καθοδηγητή – επιμορφωτή στην σωστή εφαρμογή τους;
6. Ποια θεωρείτε τα πιο συνηθισμένα σφάλματα που κάνουν οι εκπαιδευτικοί
στην αξιολόγηση των μαθητών τους;
7. Ποια εμπόδια αντιμετωπίζεται στην διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική
αξιολόγηση των μαθητών στην εφαρμογή σχεδίου διδασκαλίας που
υλοποιείται στην τάξη σας;
8. Ποιες είναι σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες στον τομέα της
αξιολόγησης των μαθητών και ποιες πρακτικές θα θέλατε να χρησιμοποιεί ο
μέντορας -καθοδηγητής – επιμορφωτής προκειμένου να βοηθήσει να τις
αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί;
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Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
1

2

1. Εισαγωγή
Η πιλοτική εφαρμογή του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος Mentoring σε
σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,

(ERASMUS+με αριθ. Σύμβασης

2014-1 PL01-KA200-003335), είναι το τελευταίο στάδιο του έργου με το οποίo
επικυρώθηκε το μοντέλο καθοδήγησης στα σχολεία, εστιάζοντας στην προσωρινή
συνεργατική σχέση (Peer Mentoring) ανάμεσα σε έναν έμπειρο εκπαιδευτικό και έναν
με μικρότερη εκπαιδευτική εμπειρία, που εργάζονται στην ίδια σχολική μονάδα.
Παρακολουθήθηκε και αξιολογήθηκε από τα σχολεία και των έξι χωρών εταίρων.
Διήρκεσε από το Σεπτέμβριο 2016 - έως τον Ιούνιο του 2017.
Με δεδομένα ότι: δεν υπάρχει ιεραρχική προσέγγιση και δεν αμφισβητείται η
παιδαγωγική κατάρτιση κανενός, ο έμπειρος και ο νεότερος εκπαιδευτικός
εργάζονται εθελοντικά σε μια ίση επαγγελματική σχέση.
Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν πέντε διαφορετικές σχολικές μονάδες, με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η καθεμία.
 Δυο Λύκεια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) που προάγουν την
πρωτοβουλία

και

τη

δημιουργικότητα,

παρέχοντας

ολοκληρωμένες

επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες για την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης (1)
 Ένα γενικό Λύκειο, που παρέχει εκπαίδευση γενικής παιδείας, εμβάθυνση και
εξειδίκευση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. (2)
 Ένα Μουσικό Σχολείο, που συνδυάζει την αισθητική καλλιέργεια των
μαθητών μέσω της μουσικής παιδείας του τομέα της ευρωπαϊκής και
παραδοσιακής μουσικής χωρίς υστέρηση της γενικής μόρφωσης.

978-618-83247-1-8
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 Ένα Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Εφήβων 13-22 ετών, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στόχο
την ευαισθητοποίηση όλων απέναντι στα ΑμεΑ, με όραμα μια ανθρώπινη,
αξιοπρεπή και χωρίς διακρίσεις κοινωνία.
Στόχος, της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, η καλύτερη απόδοση των
εκπαιδευτικών στο εργασιακό περιβάλλον, ο εφοδιασμό τους με ένα σύστημα
υποστήριξης και ανταλλαγής ιδεών που ενεργούν ως κίνητρο για πρόοδο και επιτυχία
στο εκπαιδευτικό έργο.

2. Περιγραφή των σταδίων υλοποίησης της δοκιμαστικής φάσης
1.

Επιλογή σχολείων.
Οι διευθυντές των σχολείων, αφού συναίνεσαν στην εφαρμογή της
δοκιμαστικής φάσης, υπέγραψαν τη συμφωνία με τον οργανισμό εταίρο και
επέλεξαν τους

υποψήφιους καθοδηγούμενους μαζί με τους μέντορες. (οι

υποψήφιοι καθοδηγούμενοι ήταν αναπληρωτές, ή και

μόνιμοι που ήδη

εργάζονται στα σχολεία τους, αλλά εξακολουθούσαν να αισθάνονται
ανασφαλείς ή η εργασιακή τους εμπειρία ήταν σε σχολική μονάδα με
διαφορετικά χαρακτηριστικά. π. χ ένας εκπαιδευτικός για πρώτη φορά
καλείται να διδάξει σε Επαγγελματικό Λύκειο, ενώ η μέχρι τώρα εμπειρία του
είναι σε Γυμνάσια.
Διευκόλυναν και παρακολούθησαν την όλη διαδικασία εφαρμογής.
2. Ορίστηκαν οι tutor από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης που είναι και
μέλη της Εθνικής Ομάδας Έργου Εφαρμογής του προγράμματος σε κάθε
σχολείο. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την πρόοδο
καθοδήγησης, την επίλυση αποριών, τη συλλογή
υποστήριξη

της

προβληματισμών, την

και την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στους

μέντορες. Συνεργάζονται με τους άλλους εκπαιδευτές tutor των άλλων χωρών
εταίρων και λαμβάνουν μέρος στην δημιουργία του υλικού " Πώς να
εφαρμόσει το μοντέλο μέντορα στο σχολείο . -Συμβουλές για τα σχολεία ".
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Μετά

την

εφαρμογή

στο

τέλος

του

προγράμματος

σύμφωνα

με

προβληματισμούς και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αξιολογούν

τη

διαδικασία, εξάγουν συμπεράσματα και προετοιμάζουν την τελική έκθεση.
3. Οργανώθηκαν δυο προκαταρκτικά σεμινάρια

από τους tutor της ΔΔΕ

Φθιώτιδας, (στην αρχή της σχολικής χρονιάς για τους Διευθυντές, τους
μέντορες και τους καθοδηγούμενους των σχολείων

και ενημερωτικές

συναντήσεις, όπου οι ενδιαφερόμενοι μέντορες (mentors) εφοδιάζονται με:
α) Εγχειρίδιο: (μοντέλο) της καθοδήγησης μεταξύ των εκπαιδευτικών,
(δημιουργήθηκε μετά από διεξαγωγή έρευνας, αναζήτησης, συγκέντρωσης
και μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας για καλές πρακτικές, σχετικά με το
ρόλο του Μέντορα και από τις έξι χώρες). β) την εργαλειοθήκη κατάρτισης
(training kit) για καθηγητές μέντορες με τις κατευθυντήριες γραμμές της
δοκιμαστικής φάσης. Ένα προτεινόμενο μοντέλο καθοδήγησης στο Σχολείο,
με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Παρουσιάστηκε ως πρόταση, ως ένα
πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί συνέβαλλαν
με τις παρατηρήσεις τους τα σχόλια και τις προτάσεις τους, αξιολογήθηκε στο
forum evaluation group και πήρε την τελική του μορφή.
γ) Τον Οδηγό Δοκιμαστικής Φάσης (Testing Phase Guidelines) που ορίζει το
ρόλο και τα καθήκοντα του σχολείου που μετέχει στη δοκιμαστική φάση, του
υπεύθυνου, του μέντορα και του Mentee.
4. Οι μέντορες παρακολούθησαν την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος
για τους μέντορες (μέσω αυτοδιδασκαλίας) Εργαλειοθήκη και βιβλιογραφία
είναι

αναρτημένα

στην

ιστοσελίδα

του

προγράμματος.

http://edu-

mentoring.eu.
• Παραδοτέα μεντόρων στους υπ. του προγράμματος( tutor): ημερολόγιο με τις
συναντήσεις του μήνα (calendar) με συμπληρωμένη την πρόοδο της καθοδήγησης και
καταγραφή σχολιων / συναισθημάτων του καθοδηγούμενου αλλά και δικά τους.
5. Οι καθοδηγούμενοι επικοινωνούν με τον μέντορα μέσω e - mail, skype ,
facebook , κλπ και συνεδριάζουν τακτικά μαζί του, μια φορά την εβδομάδα
στην αρχή του προγράμματος

και στη συνέχεια μία φορά κάθε δύο

εβδομάδες. Συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια, κρατούν σημειώσεις από την
πρόοδο καθοδήγησης και καταγράφουν συναισθήματα και προβληματισμούς
978-618-83247-1-8
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κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο τέλος κάθε μήνα παραδίδουν
συμπληρωμένο το ημερολόγιο
Επιλέγουν τρία από τα παρακάτω θέματα όπου πιστεύουν ότι χρειάζονται
υποστήριξη για τις συνεδριάσεις με τον μέντορα:
o

Σχολικός κανονισμός, διεκπεραίωση εγγράφων, τελετές, εγκαταστάσεις,
εξοπλισμός.

o

Σχεδιασμός Μαθήματος

o

Διαχείριση τάξης

o

Συναντήσεις με γονείς

o

Κριτήρια αξιολόγησης και τεχνικές

o

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας

o

Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

o

Συνεργατική διδασκαλία

o

Προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Όλα σχεδόν τα παραπάνω θέματα επιλέχτηκαν από τους καθοδηγούμενους, με
έμφαση στη Συνεργατική διδασκαλία, τα κριτήρια και τις τεχνικές αξιολόγησης, το
σχολικό κανονισμό και τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τις νέες
τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
Οι συνδυασμοί των ειδικοτήτων μέντορα και καθοδηγούμενου, οδήγησαν σε
πρωτότυπες συνεργατικές διδασκαλίες.
1ο παράδειγμα: ΓΕΛ Αμφίκλειας (mentor: φιλόλογος – mentee: κοινωνιολόγος)
Μαθήματα: «Πολιτική Παιδεία» και «Νεοελληνική Γλώσσα»
Θεματικές Ενότητες:
1. Φασισμός (φυλετικός/κοινωνικός ρατσισμός)
2. «Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες»
3.«Είμαστε όλοι ίδιοι είμαστε όλοι διαφορετικοί»
Κατανόηση της έννοιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η σύνδεση με τα
κεφάλαια που αφορούν την ιθαγένεια και την απόκτησή της καθώς και

τη

μετανάστευση
2ο παράδειγμα: Μουσικό Σχολείο Λαμίας (mentor: φιλόλογος – mentee: μουσικός).
Μαθήματα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία - Χορωδία - Μουσικό Σύνολο (Μουσικής
Έκφρασης και Δημιουργίας) Ενότητα: ποιητές Νίκος Γκάτσος, Οδυσσέας Ελύτης.
978-618-83247-1-8
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Οι μαθητές εμβάθυναν στο έργο μεγάλων Ελλήνων ποιητών τραγουδώντας με τα
μουσικά τους όργανα τα μελοποιημένα ποιήματα των δημιουργών.
ΕΕΕΕΚ Λαμίας(mentor: μουσικός – mentee: μαθηματικός)
Με πρωτότυπο τρόπο τα παιδιά διδάχτηκαν την προπαίδεια μέσα από το τραγούδι και
την θεατρική έκφραση.
3. Συμπεράσματα.
Οι

συμμετέχοντες

εκπαιδευτικοί,

επικοινώνησαν

πρακτικές

συνεργασίας,

ανταλλάξανε εμπειρίες και γνώση, εμβάθυναν πιο πολύ στο γνωστικό τους
αντικείμενο.
 Η καθοδήγηση επηρέασε και άλλαξε και τους δυο. Διαμόρφωσε πλαίσιο και
το πλαίσιο διαμόρφωσε την καινούρια σχέση.
 Ο μέντορας διευκόλυνε την σκέψη του

καθοδηγούμενου εκπαιδευτικού

αναπλαισίωσε τις γνώσεις και τις μέχρι τώρα εμπειρίες του, για να ενισχύσει
τη βελτίωση της επαγγελματικής του ταυτότητας.
 Προκάλεσε τον νέο εκπαιδευτικό να βελτιώσει τη θεωρία του για τη
διδασκαλία δίνοντας νέες ιδέες, πρακτικές και προτάσεις.
 Το σχολείο άνοιξε τους ορίζοντές του και σε άλλες συνεργασίες και
προοπτικές, βελτιώνοντας τον ρόλο του ευρύτερα τόσο τοπικά όσο και
πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο όρος ΜΕΝΤΟΡΑΣ μπορεί να έχει μεταλλαχτεί και εξελιχτεί, στην πορεία του
χρόνου, διατηρεί όμως πάντα τον καθοδηγητικό και συμβουλευτικό του χαρακτήρα.
Εμπεριέχει αξίες, όπως φιλία, εμπιστοσύνη και πίστη, συναισθηματική αποδοχή
μιας ισχυρής προσωπικότητας, που οδηγεί, καθοδηγεί, εμπνέει, υποστηρίζει και
συμβουλεύει.
Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος
ΜΕΝΤΟΡ στα σχολεία της ΔΔΕ Φθιώτιδας: Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη, Υπ.
Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και Δήμος Ιωάννης Υπ.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
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Χαρτογράφηση και Ανάλυση Σύγκρουσης –μεταξύ Μεντορεύομενου
και σχολικής κοινότητας μέσω βιωματικών τεχνικών του Μέντορα

Δρ. Γλυκερία Π. Ρέππα1 , Δρ. Νικόλαος Βασιλάκης2
1

2

Ψυχοπαιδαγωγός – Σύμβουλος ψυχικής υγείας και επαγγελματικής αγωγής –
Επιστημονικός συνεργάτης Παν. Αιγαίου, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Παιδαγωγός – Εκπαιδευτής ενηλίκων – Εξωτερικός συνεργάτης Παν. Αιγαίου

1. Εισαγωγή
Η εμφάνιση μιας σύγκρουσης σημαίνει, καταρχήν, την ύπαρξη μιας σχέσης και, κατά
συνέπεια, την αλληλεξάρτηση των δύο ή περισσότερων πλευρών. Η αλληλεξάρτηση
είναι βασικό χαρακτηριστικό κάθε ομάδας, είτε αυτή είναι η οικογένεια, οι
συνεργάτες στη δουλειά ή οι σχέσεις στην κοινότητα (παρέα, γειτονιά, σύλλογος,
κοινωνία κ.λπ.).
Οι άνθρωποι δε λειτουργούν ο ένας ανεξάρτητα από τον άλλον: οι ενέργειες του ενός
επηρεάζουν τους υπόλοιπους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης, μπορεί
να προκύψουν πιθανές συγκρούσεις (Βασιλείου, Α. & Κεχάογλου, Ν. (2015)
Οι συγκρούσεις έχουν πάντοτε και μια συναισθηματική πτυχή. Η σύγκρουση είναι
μια συναισθηματική διεργασία που μπορεί να γεννήσει έντονα συναισθήματα και στις
δυο πλευρές. Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι η σύγκρουση γεννά κυρίως θυμό
και επιθετικότητα, οι συγκρούσεις για τους περισσότερους ανθρώπους γεννούν
συναισθήματα στεναχώριας, αγωνίας, εγκατάλειψης και λύπης.
Τέλος, δομικό στοιχείο των συγκρούσεων είναι οι διαφορές. Μπορεί να είναι
διαφορές σε πεποιθήσεις, σε αξίες και σε στόχους ή μπορεί να είναι διαφορές στις
επιθυμίες των αντικρουόμενων πλευρών. Επιθυμίες για εκτίμηση, για έλεγχο ή
σύνδεση. Αυτές οι διαφορές αποτελούν το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι
συγκρούσεις (Balay 2006).
2.Τι είναι σύγκρουση- ορισμός
Σύμφωνα με όσα αναφέραμε προηγούμενα θα μπορούσαμε να συμφνωνήσουμε με
την άποψη των Wilmot, W. & Hocker, J. ότι: «Σύγκρουση, είναι μια αισθητή διαμάχη
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μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων γύρω από θεωρούμενες ασυμβίβαστες διαφορές,
πάνω σε πεποιθήσεις, αξίες και στόχους ή γύρω από διαφορές στις επιθυμίες για
εκτίμηση, έλεγχο και σύνδεση». Η σύγκρουση, λοιπόν, είναι μια διαμάχη αντίθετων
δυνάμεων Είναι η διαμάχη ανάμεσα σε δυο αντιτιθέμενες πλευρές, δυο αντίθετες
θέσεις, απόψεις ή ανάγκες (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Αν εστιάσουμε στο χώρο
εργασίας, μία σύγκρουση μπορεί να μοιάζει με αντιπαράθεση ανάμεσα σε
προϊστάμενους και υφιστάμενους γύρω από θέματα άδειας και χρονοδιαγραμμάτων.
Στην οικογένεια, μπορεί να μοιάζει με μια διαφωνία που εντείνεται με τον καιρό και
αφορά στον προϋπολογισμό της οικογένειας, τι προτεραιότητες θα δοθούν σε έξοδα
κλπ..
Μύθοι γύρω από τις συγκρούσεις
1ος : «Τα καλά παιδιά δεν τσακώνονται»,
2ος : «Η σύγκρουση συνεπάγεται καβγά»,
3ος : «Μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύει καλά μαζί δεν έχει συγκρούσεις»

3. Σημάδια Παρουσίας μιας Σύγκρουσης – Στάδια Κλιμάκωσης της Σύγκρουσης
Πώς καταλαβαίνουμε την παρουσία της σύγκρουσης και πότε αποφασίζουμε να
εστιάσουμε σε αυτήν;
Πώς αναγνωρίζουμε την παρουσία μιας σύγκρουσης; Τα σημάδια μιας σύγκρουσης
μπορεί να είναι εμφανή, μπορεί να είναι ανεπαίσθητα. Οι περισσότεροι από εμάς
αναγνωρίζουμε την παρουσία της σύγκρουσης όταν η ένταση έχει κλιμακωθεί και τα
συναισθήματα είναι έντονα. Η σύγκρουση, όμως, ξεκινά από μια αίσθηση δυσφορίας
και σταδιακά κλιμακώνεται σε κρίση (Βασιλείου & Κεχάογλου 2015).
Ας δούμε αυτά τα σημάδια κλιμάκωσης πιο αναλυτικά όπως τα αναφέρουν οι
ανωτέρω συγγραφείς Βασιλείου & Κεχάογλου (2015):
Δυσφορία: Είναι μια αίσθηση, δεν είναι αναγκαστικά μια λογική σκέψη. Πιθανόν να
μην έχει ειπωθεί κάτι συγκεκριμένο ανάμεσα σε μας και σε άλλο άνθρωπο. Αλλά
κάτι να μας ενοχλεί. Ενδεχομένως να μην μπορούμε να ονοματίσουμε το πρόβλημα,
να νιώθουμε δυσφορία, αλλά να μην ξέρουμε το γιατί.
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Περιστατικό: Σε αυτό το στάδιο, συμβαίνει μια απότομη συναλλαγή με τον άλλο,
που δεν διαρκεί αναγκαστικά στο χρόνο. Συμβαίνει κάτι ανάμεσά σας που μας αφήνει
μια δυσάρεστη αίσθηση, με εκνευρισμό ή με ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.
Παρεξήγηση: Όταν φτάσει η σύγκρουση σε αυτό το στάδιο, μπερδεύονται οι
προθέσεις (τόσο οι δικές μας όσο και του άλλου ατόμου), καθώς επίσης και τα
αντικειμενικά στοιχεία, τα γεγονότα. Ο νους μας επιστρέφει στο πρόβλημα.
Ένταση: Σε αυτό το στάδιο, η σχέση φορτώνεται με αρνητικές συμπεριφορές και
αμετακίνητες γνώμες. Αλλάζει ο τρόπος που προσλαμβάνουμε τον άλλο. Η σχέση
γίνεται πηγή ανησυχίας και έντασης.
Κρίση: Φτάνει μια στιγμή που μεταβάλλεται η συμπεριφορά μας, δυσκολευόμαστε
να λειτουργήσουμε «κανονικά», σκεφτόμαστε να λάβουμε δραστικά μέτρα. Η σχέση
κινδυνεύει με διακοπή (π.χ. παραίτηση από τη δουλειά, λεκτική ή σωματική βία).

4.Κλιμάκωση της Σύγκρουσης – Κατώφλι της Βίας
Η διάσπαση από το να εστιάσουμε στη σύγκρουση είναι ότι πολλές φορές αυτή
συνδέεται με τη βία. Για πολλούς ανθρώπους, οι δυο αυτές έννοιες (σύγκρουση – βία)
είναι ταυτόσημες. Αυτό τους αποτρέπει από το να δώσουν την απαιτούμενη σημασία
στις συγκρούσεις. Η βία, όμως, είναι μόνο ένα στάδιο κλιμάκωσης της σύγκρουσης
(Βασιλείου & Κεχάογλου 2015).
Η σύγκρουση ξεκινά ως διαφορά, αυξάνεται σε ένταση στη σχέση και, σε επόμενο
στάδιο, γίνεται μια διαμάχη. Αν αυτή η διαμάχη διαρκέσει στο χρόνο και δεν
επιλυθεί, θα οδηγηθεί σε σύγκρουση. Η μη αντιμετώπιση της σύγκρουσης κάνει τη
σχέση να περάσει το κατώφλι της βίας και να εξελιχθεί σε «πόλεμο» (διακοπή της
σχέσης) (Βασιλείου & Κεχάογλου 2015). Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η
βία είναι αποτέλεσμα της μη αντιμετώπισης της σύγκρουσης, όχι αναπόσπαστο
κομμάτι της! Σε κάθε σύγκρουση υπάρχουν δύο είδη περιεχομένου: το θέμα για το
οποίο γίνεται η σύγκρουση και τα συναισθήματα των ατόμων που εμπλέκονται σε
αυτή (Behfar, Peterson, Mannix, Trochim 2008, UNESCO, 2002, ),.
5. Χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης
Τι είναι η χαρτογράφηση σύγκρουσης; Η χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης είναι η
απεικόνιση και ανάλυση όλων των πλευρών μέσα σε μια σύγκρουση. Μας βοηθάει να
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πάρουμε αρκετή απόσταση από τη σύγκρουση ώστε να ανακαλύψουμε και να
εστιάσουμε σε πτυχές που είναι λιγότερο ορατές, να δούμε κρυμμένες πλευρές, να
δούμε όλες τις διαφορετικές οπτικές και να μπορέσουμε να βρούμε την καλύτερη
λύση. Με τη σωστή ανάλυση της χαρτογράφησης και με καταιγισμό ιδεών και
τεχνικών δοκιμών μπορούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για την αποφυγή και τη
διαχείριση μιας σύγκρουσης σε όλα τα επίπεδα: προσωπικό, φιλικό, συντροφικό,
επαγγελματικό κλπ. Είναι μια σημαντική και χρήσιμη δεξιότητα για τη διαχείριση
οποιασδήποτε σύγκρουσης, γιατί προσφέρει μια διευρυμένη αντίληψη της
κατάστασης και δίνει ένα πιο πρόσφορο έδαφος για πιο κατάλληλες λύσεις.
Πού και πότε χρησιμοποιείται ; Κάθε φορά που θέλουμε μεγαλύτερη καθαρότητα
για το τι συμβαίνει σε μια σύγκρουση. Είναι ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης όταν μια
σύγκρουση μοιάζει ιδιαίτερα πολύπλοκη ή όταν οι εμπλεκόμενοι αδυνατούν να τη
λύσουν.
Ποια είναι τα οφέλη; Διευρύνεται η οπτική της σύγκρουσης, Περνάμε στο κερδίζω
και εγώ και ο άλλος, βρίσκουμε πιο αποτελεσματικές λύσεις, αυξάνεται η
ενσυναίσθηση μας.
Τι προσέχουμε κατά τη χαρτογράφηση. Κατά τη χαρτογράφηση χρειάζεται μεγάλη
προσοχή, έτσι ώστε να αναφερθούν όλες οι ανάγκες, όλων των ενδιαφερομένων.
Ειδικά όταν οι εμπλεκόμενοι δεν είναι παρόντες, το άτομο που κάνει τη
χαρτογράφηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό έτσι ώστε να καλυφθούν και να
καταγραφούν όλες οι ανάγκες και ανησυχίες των απόντων, όπως όμως θα τις
εκπροσωπούσαν οι ίδιοι και όχι όπως νομίζει το άτομο που κάνει τη χαρτογράφηση.
6. Επίπεδα σύγκρουσης
Οι συγκρούσεις που αντιμετωπίζουμε κινούνται σε τρία επίπεδα ταυτόχρονα. Είναι
διαπροσωπικές, δηλαδή συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο ανθρώπους. Είναι και
εσωτερικές, δηλαδή συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο δικές μας εσωτερικές
πλευρές/φωνές. Είναι και κοινωνικές, δηλαδή συγκρούσεις ανάμεσα σε κοινωνικούς
ρόλους.
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Πηγή: Βασιλείου, Α. & Κεχάογλου, Ν. (2015), σελ. 18
Κάθε σύγκρουση λειτουργεί και στα τρία επίπεδα ταυτόχρονα. Όσο περισσότερα
γνωρίζουμε για το ένα επίπεδο τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να
αντιμετωπίσουμε τη σύγκρουση και στα άλλα δύο. Από αυτή τη σκοπιά, κάθε
σύγκρουση που αντιμετωπίζουμε στο περιβάλλον μας (προσωπική, εργασιακή, στην
κοινότητα), μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε άγνωστες πλευρές του εαυτού μας,
αλλά και να καταλάβουμε καλύτερα την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε (Crum,
1988,

).

(Για

περισσότερα

βλ.

http://tinyurl.com/egxeiridio1,

http://www.typesofconflict.org, )
7. Σκοπός της εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας/εργαστηρίου είναι η χαρτογράφηση και η ανάλυση
μιας σύγκρουσης από το εργασιακό περιβάλλον του σχολείου με βιωματικό τρόπο,
που αφορά μια μελέτη περίπτωσης για σύγκρουση που έγινε μεταξύ νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού και σχολικής κοινότητας αξιοποιώντας την μεντορική σχέση και το
πρόσωπο του μέντορα.

8.Το παράδειγμα μας
8.1.Το σενάριο
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Έρχεται

ο

μεντορευόμενός

σας

(νεοδιόριστος

εκπαιδευτικός

σε

σχολείο

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και σας λέει ότι η διεύθυνση του σχολείου ανέθεσε για
πρώτη φορά φέτος να γίνει η τελική γιορτή του σχολείου από όλους τους
εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης.
Κάθε φορά που γίνεται κάποια συνάντηση (meeting) για το θέμα της γιορτής υπάρχει
μεγάλη ένταση μεταξύ των εκπαιδευτικών, πολλές συγκρούσεις, και πίσωμαχαιρώματα.
Πλέον, σε κάθε συνάντηση επικρατεί ένα κλίμα, σαν να είναι έτοιμο να «ξεσπάσει
μπόρα». Ο ίδιος αισθάνεται πολύ εκνευρισμένος με αυτή την κατάσταση και νιώθει
ότι δεν ακούγονται οι απόψεις του και δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την
κατάσταση.
8.2. Η δράση - Τι κάνουμε;
Βήμα: 1ο Εκμάθηση τεχνικών κατευνασμού του εκνευρισμού του μεντορευόμενου
Ο Μέντορας θα πρέπει να τον βοηθήσει να

συνειδητοποιήσει ποιες είναι οι

σωματικές αντιδράσεις του οργανισμού του όταν είναι εκνευρισμένος/θυμωμένος.
Για το λόγο αυτό του συστήνει

να παίρνει ήρεμες και βαθιές αναπνοές

(επαναλαμβάνοντας από μέσα του: εισπνοή – εκπνοή) (συνειδητή αναπνοή) ή να
μετρά μέχρι το 10 ήρεμα και συνειδητά. Μέσω της αναπνοής προσπαθεί να
χαλαρώσει τις περιοχές του σώματός του που είναι «μπλοκαρισμένες» και με ένταση.
Παρατηρεί πώς αισθάνεται και τι σκέφτεται τη στιγμή που είναι εκνευρισμένος. Ο
εστιασμός στις σκέψεις βοηθάει στην απελευθέρωση τους. Καλό είναι επίσης να του
υπενθυμίσει τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχει από τη διαχείριση της σύγκρουσης.
Για παράδειγμα μπορεί να του πει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία «μπορεί να
γνωρίζεις τον εαυτό σου και τον άλλον καλύτερα, να νιώθεις ότι μπορείς να εισάγεις
νέες ιδέες και ότι η ομάδα σε ακούει, να νιώθεις ότι η ομάδα μπορεί να συνθέσει
διαφορετικές απόψεις. Να βελτιώνεις τις δεξιότητες επικοινωνίας σου, να ανακαλύπτεις
καινούριες πλευρές του εαυτού σου, να μειώνεις τη συσσώρευση του στρες, να
ανακαλύπτεις ή/και επεκτείνεις τα όρια της δύναμής σου, να μαθαίνεις να σέβεσαι τις
διαφορές με τους άλλους ανθρώπους, να ζεις και εργάζεσαι μέσα σε μια πιο ευχάριστη
ατμόσφαιρα»..
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Βήμα 2ο: Η χαρτογράφηση της σύγκρουσης.
Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα, τα οποία ο μεντορευόμενος θα
πρέπει να ακολουθήσει με την υποστήριξη και εμψύχωση του Μέντορά του. Αυτό
συνεπάγεται όχι μόνο καταγραφή αλλά κυρίως εφαρμογή.
Βήματα χαρτογράφησης.
1. να καθορίσει το πρόβλημα,
2. να ονοματίσει τους εμπλεκόμενους,
3. να απαριθμήσει τις ανάγκες, έγνοιες και ανησυχίες της κάθε πλευράς,
αξιοποιώντας τους παρακάτω τρόπους:


Να προσεγγίσει την επίλυση με βάση τις ανάγκες,



Να μετατοπιστεί από τις λύσεις στις ανάγκες,



Να ρωτήσει ‘γιατί;



Να δοκιμάσει,



Να ψάξει για δείκτες ικανοποίησης,



Να σπάσε πολύπλοκες ανάγκες σε μικρότερα κομμάτια,



Να ονοματίσει τις ανησυχίες και τους φόβους,



Να μετακινήσει αδιάλλακτες θέσεις,



Να κάνει έναν καταιγισμό ιδεών.

8.3.Καθορισμός προβλήματος
Ο Μέντορας συστήνει στον μεντορευόμενο να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί και
να ζωγραφίσει έναν κύκλο στη μέση. Στην προσπάθειά του να καθορίσει το θέμα ο
μεντορευόμενος θα πρέπει να θυμάται να ονοματίσει το πρόβλημα και όχι τον
άνθρωπο! Τον ενθαρρύνει δε το γράψει με όσο πιο περιγραφικό και ξεκάθαρο
τρόπο γίνεται.
Τον παροτρύνει να θέσει και απαντήσει ερωτήσεις που σχετίζονται με τα εξής
στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν: ποιος εμπλέκεται στη σύγκρουση, τι ξεκινάει
τη σύγκρουση, πώς αναδύεται το πρόβλημα, πότε παίρνει μορφή το πρόβλημα και
πού, σε ποιο χώρο;
8.4.Ονοματοδοσία εμπλεκομένων
Στη συνέχεια τον ενθαρρύνει να φτιάξει μια λίστα με όλους τους εμπλεκόμενους
και μετά να αποφασίσει ποιους θα βάλει στο χάρτη. Τον καθοδηγεί να λάβει υπόψη
του άτομα ή και ολόκληρες ομάδες. Να φροντίσει να συμπεριλάβει όλους όσους
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επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη σύγκρουση και να αποφασίσει ποιοι
εμπλέκονται στη σύγκρουση. Στη συνέχεια του ζητάει να φτιάξει τμήματα στο
χάρτη για κάθε ομάδα /άτομο εμπλεκόμενο. Το πρόβλημα και οι εμπλεκόμενοι στην
περίπτωσή μας είναι οι παρακάτω:
Καθορισμός προβλήματος & εμπλεκομένων
 Πρόβλημα:
Καταμερισμός αρμοδιοτήτων στην προετοιμασία γιορτής
 Εμπλεκόμενοι:
Εκπαιδευτικοί

μουσικής,

Εκπαιδευτικοί

θεατρικής

αγωγής,

Εκπαιδευτικοί

ψυχοκινητικής/φυσικής αγωγής (όλοι μαζί τούτοι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τη
θεατρική ομάδα).
Υπεύθυνοι τάξεων
Εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας
Διεύθυνση
Γραμματεία
Αφού καταγραφούν και οι εμπλεκόμενοι ύστερα ο μέντορας ζητάει από τον
νεοδιόριστο να απαριθμήσει τα πιο κάτω στοιχεία.
8.5.Απαρίθμηση αναγκών, εγνοιών και ανησυχιών κάθε ομάδας
Ανάγκες
Ο μέντορας υπενθυμίζει στον νεοδιόριστο ότι η ικανότητά μας να ξεκινάμε από τις
ανάγκες (του εαυτού μας και του άλλου) βρίσκεται στη βάση της προσέγγισης
κερδίζω/ κερδίζεις. Για να μπορέσεις να φτάσεις σε κατάλληλη λύση, χρειάζεται να
ονοματίσεις και να καταλάβεις τις ανάγκες όλων των πλευρών.
Ανάγκες είναι: οι επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα, τα πράγματα για τα οποία νοιάζεται
κανείς. Είναι αυτά που μας κινητοποιούν και μας κατευθύνουν.
Εύρεση αναγκών
Στη συνέχεια του αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι, όταν τους ρωτάς ‘τι έχεις
ανάγκη;’ απαντούν με μια λύση, που πιστεύουν ότι είναι ανάγκη (π.χ. ‘θέλω να
μου τηλεφωνήσει όταν είναι να αργήσει να επιτρέψει’. Η ανάγκη είναι να ξέρει
ότι ο άλλος είναι ασφαλής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Το
τηλεφώνημα είναι ένας από τους πιθανούς τρόπους).
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Καθώς οι άνθρωποι εξηγούν γιατί η συγκεκριμένη λύση είναι σημαντική,
συνήθως εκφράζουν την ανάγκη που υπάρχει από πίσω. Μια

αφηρημένη

ή

πολύπλοκη ανάγκη (π.χ. η ατμόσφαιρα στο γραφείο) μπορεί να απλοποιηθεί, αν τη
σπάσεις σε μικρότερα κομμάτια (π.χ. ησυχία, χώρο, τάξη, καθαριότητα).
Αν μια ανάγκη μοιάζει αδιόρατη (π.χ. σεβασμός), ρώτησε το συνομιλητή σου πώς θα
ξέρει ότι έχει ικανοποιηθεί αυτή. Αυτό μπορεί αργότερα να ενσωματωθεί στις
λύσεις.
«Θυμήσου ότι ψάχνουμε για μια λύση που να επιτρέπει σε όλες τις πλευρές
να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες».
Στη συνέχεια ο μέντορας καλεί τον εκπαιδευόμενο να σκεφτεί πάνω στο θέμα των
εννοιών και ανησυχιών.
Έγνοιες – ανησυχίες
Οι έγνοιες περιλαμβάνουν φόβους, αγωνίες, ανησυχίες – όλα αυτά που μας
κάνουν να θέλουμε να αποφύγουμε μια κατάσταση.
Μπορεί να είναι συγκεκριμένα πράγματα (π.χ. έλλειψη χρημάτων, αδυναμία να
ολοκληρωθεί η δουλειά), μπορεί να είναι και αδιόρατα (π.χ. έλλειψη σεβασμού,
απόρριψη). Κάποιες ανησυχίες είναι αμοιβαίες με ανάγκες.
Μετά ο μέντορας του ζητά να Ονοματίσει ανησυχίες και φόβους
«Ρώτησε συγκεκριμένες ερωτήσεις που να αναδύουν τι θα γίνει, αν δεν ικανοποιηθεί
μια ανάγκη. Αν οι άνθρωποι μοιάζουν αμετακίνητοι, βοήθησέ τους να
‘μετατοπιστούν’. Ρώτησέ τους αν υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες οι λύσεις δεν
θα τους ικανοποιούσαν ή γιατί δεν τους ικανοποιούν οι λύσεις. Με την ερώτηση ‘τι
θα γίνει αν … ‘ βοήθησε να αναδυθούν ανάγκες ή ανησυχίες που δεν έχουν ακόμη
Αποκαλυφθεί».
Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα στοιχεία της χαρτογράφησης της περίπτωσής μας:
Σχήμα 1: Χαρτογράφηση της σύγκρουσης για το παράδειγμά μας
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8.6.Ανάλυση χάρτη
Ο χάρτης μιας σύγκρουσης σου δίνει την ευκαιρία να αναζητήσεις και να
ονοματίσεις κοινές ανάγκες, να τονίσεις τις ανησυχίες και έγνοιες όλων των πλευρών
και να οργανώσεις τις πληροφορίες με τρόπο που σου επιτρέπει να σχεδιάσεις
επιλογές.
Ποια είναι τα συστατικά μιας επιτυχημένης συμφωνίας; Εξερεύνησε ποιες
ανάγκες χρειάζεται

να

καλυφθούν, για να προκύψει μια συμφωνία που είναι

ικανοποιητική για όλες τις πλευρές.
Αναζήτηση για…
Κοινό έδαφος: Αναζήτησε ανάγκες που είναι κοινές για πολλές πλευρές ή για
όλους. Προσπάθησε να χτίσεις μια αίσθηση συνεργασίας για να μπορέσεις από εκεί
να δεις τις περιοχές με τις διαφορές.
Νέες οπτικές και ενοράσεις: αναρωτήσου με ποιον τρόπο, η δημιουργία του χάρτη
άλλαξε την οπτική πάνω στο θέμα και στους εμπλεκόμενους;
Τι είναι ορατό τώρα που δεν ήταν πριν;
Τι μοιάζει να έχει ξεκαθαρίσει;
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Κρυμμένες ανάγκες, έγνοιες και ανταμοιβές: Να θυμάσαι ότι, συχνά, οι ανάγκες και
οι ανταμοιβές δεν δηλώνονται ανοιχτά γιατί δεν μαθαίνουμε να τις λαμβάνουμε
υπόψη. Πολλές φορές, οι άνθρωποι δεν θέλουν να δηλώσουν ανοιχτά τις ανάγκες
τους από ντροπή ή από φόβο. Ή γιατί δεν θέλουν τα άλλα άτομα να γνωρίζουν τις
προθέσεις τους.
Ποιες ανάγκες υπονοούνται;
Ποιες βαθύτερες ανάγκες φαίνονται;
Μήπως υπάρχουν αδήλωτες προθέσεις ή ανταμοιβές;
Αναζήτηση ακόμα για…
Ιδιαίτερες ανησυχίες: παρατήρησε τις περιοχές στις οποίες χρειάζεται να δώσεις
ιδιαίτερη σημασία για την ατμόσφαιρα και τη λειτουργία όλης της ομάδας
Ποιες είναι οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή;
Οδηγούς: εντόπισε και διερεύνησε περιοχές που μπορεί να είναι χρήσιμες στο
σχεδιασμό επιλογών για λύση.
Τι παρατηρείς που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ή περισσότερες πληροφορίες;

Αναλύοντας το παράδειγμά μας… Νέες οπτικές & ενοράσεις
Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν πάνω κάτω τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες ανησυχίες.
Μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες φαίνεται να είναι η καθαρή, ουσιαστική και χωρίς
φόβο επικοινωνίας.
1ον) γιατί δεν υπάρχει μέχρι τώρα,

978-618-83247-1-8

[82]

Project No. 2014-1-PL01-KA200-003335 MENTOR - Mentoring between teachers in secondary
and high schools

2ον) ποιοι είναι οι παράγοντες που την εμποδίζουν και
3ον) με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί.
Ανακαλύπτοντας ότι όλες οι πλευρές θέλουν αναγνώριση και προβολή, είναι
σημαντικό να βρεθούν λύσεις για το πώς θα γίνει αυτό, έτσι όλες οι πλευρές να είναι
ευχαριστημένες.
Αναλύοντας το παράδειγμά μας….. Κρυμμένες ανάγκες, έγνοιες και ανταμοιβές
Υπάρχει ένας κρυμμένος φόβος ότι δεν θα ακουστούν τα αιτήματα των
εμπλεκομένων από τους άλλους και από τη διεύθυνση.
Υπάρχει, επίσης, διάχυτα ένα φόβος ότι δεν θα προλάβουν να βγει ένα καλό
αποτέλεσμα στο χρονικό διάστημα που τους δίνεται.
Αυτός ο φόβος του «καλού» αποτελέσματος, το οποίο θα τους έχει όλους
ευχαριστημένους (διοίκηση, γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς), δημιουργεί ένα
αβάσταχτο άγχος στους ίδιους εμπλεκομένους, οι οποίοι έχουν ανάγκη και την
ανάλογη ανταμοιβή (υλική και μη υλική)
Φαίνεται, επίσης, να υπάρχει μία ανάγκη για ηρεμία και πιο συχνή επικοινωνία
μεταξύ των μελών
Αναλύοντας το παράδειγμά μας…Ιδιαίτερες ανησυχίες
Από τη μία υπάρχει η ανάγκη για προβολή όλων και η ανησυχία να προβληθεί η
δουλειά τους ισάξια.
Από την άλλη το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία, λόγο του φόβου
ότι δεν θα ακουστούν ή μήπως φανούν αλαζόνες, έχει ως αποτέλεσμα να μην
εκφράζονται ουσιαστικά και ξεκάθαρα οι φόβοι και οι ανάγκες τους και έτσι να
δυσχαιρένουν τη δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος και της ομαλής λειτουργίας
του οργανισμού.
Αναλύοντας το παράδειγμά μας…Οδηγοί
Όπως φαίνεται, από την παραπάνω ανάλυση, υπάρχουν κοινές ανάγκες και ανησυχίες
από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για την
εύρεση λύσεων.
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Επίσης, το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική κρυμμένη ανάγκη και ανησυχία,
της καλής και αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι ένα ακόμα σημείο εκκίνησης το
οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις στο
πρόβλημα.
8.7. Από το χάρτη στην επίλυση
Η επίλυση της σύγκρουσης εξαρτάται άμεσα από την ικανότητά μας να
δημιουργούμε εναλλακτικές επιλογές. Ο χάρτης μας δίνει τις απαραίτητες
πληροφορίες για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Για εναλλακτικές λύσεις ο μέντορας μπορεί να εισηγηθεί στον νεοδιόριστο να
δοκιμάσεις τους ακόλουθους τρόπους:
Καταιγισμό ιδεών
Να σπάσει το πρόβλημα σε μικρότερα επιμέρους προβλήματα
Να προσδιορίσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Δοκιμάζοντας και διορθώνοντας (trial and error).
Διατηρώντας

τις υπάρχουσες συμφωνίες και δημιουργώντας δέσμευση για

συνέχεια της προσπάθειας.
Ακολουθώντας την εμφανή λύση που αναδύεται.
Τι εννοούμε όταν λέμε διεύρυνση της οπτικής σε μια σύγκρουση;
Την ικανότητα να βλέπει κανείς τη σύγκρουση από διαφορετικές οπτικές .
Την κατανόηση της οπτικής της άλλης πλευράς.
Την επίγνωση ότι η συνολική εικόνα είναι μεγαλύτερη από την προσωπική εικόνα
του κάθε εμπλεκόμενου.
Την αναγνώριση του πλαισίου μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η σύγκρουση.
Την ικανότητα σύνδεσης ανάμεσα στα γεγονότα, τις πράξεις και τα άτομα και στο
πώς οι παρεμβάσεις σε ένα από αυτά επηρεάζει διαφορετικές πτυχές της ζωής μας
Την επίγνωση ότι, μερικές φορές, για να καταλάβουμε και να επιλύσουμε μια
σύγκρουση απαιτείται μια μακροπρόθεσμη οπτική.
Όλοι κερδίζουν
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Στην προσπάθειά του ο μέντορας να εκπαιδεύσει τον νεοδιόριστο στην τεχνική του
win –win του εφιστά την προσοχή του ότι η επίθεση γίνεται στο πρόβλημα και όχι
στους αντίπαλους – «εταίρους», με σκοπό την ανακατεύθυνση της σύγκρουσης.
Έτσι λοιπόν από τον διαχωρισμό και το δίλημμα «εγώ ή αυτός», περνάμε στο
συνεργατικό «κερδίζω ΚΑΙ εγώ ΚΑΙ αυτός».
Στη συνέχεια εισηγείται την εστίαση στις ανάγκες παρά στις εξ’ αρχής ορατές λύσεις,
ώστε ο νεοδιόριστος να αναγνωρίσει τις διαφορές των ατόμων. Τέλος τον παροτρύνει
να προσπαθήσει για συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για λύση και
αναπροσαρμογή των θέσεων τους.
9. Επίλογος
Με βάση το βιωματικό εργαστήριο που μόλις περιγράψαμε θεωρούμε ότι η
χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης δίνει τη δυνατότητα στο μέντορα, στον
μεντορευόμενο και στη σχολική κοινότητα να διερευνήσουν και αναπροσαρμόσουν
τις θέσεις τους ως προς το παράδειγμα που αναφέραμε (Τέκος & Ιορδανίδης 2011).
Ειδικότερα στην περίπτωσή μας ο μέντορας με την προσπάθειά του στην ουσία
μετέδωσε στον μεντορευόμενο τη δυνατότητα να διερευνήσει και αναγνωρίσει τα
πιθανά οφέλη μιας Σύγκρουσης. Γιατί συγκρούσεις που μένουν άλυτες, που
αγνοούνται με την ελπίδα ότι έτσι θα σβήσουν και θα εξαφανιστούν, μπορεί να
αφήσουν με ένταση, με την αμήχανη αίσθηση ότι υπάρχουν άλυτα θέματα, με
δυσκολία σε μια φιλία ή σχέση, με χαμηλή παραγωγικότητα, με θυμό, αρρώστια ή
άγχος (Callanan & Perri, 2006, Βακόλα & Νικολάου, 2012 )..
Από την άλλη, όταν μια σύγκρουση επιλύεται, ανακουφίζεσαι, γίνεσαι πιο
αποδοτικός, ενδυναμώνεσαι. Η σχέση με τον άλλο γίνεται πιο κοντινή. Το κλίμα στη
σχέση (οικογένεια, εργασία, κοινότητα) γίνεται πιο ευχάριστο και πολλές φορές
μπορεί να κάνει την επικοινωνία πιο ουσιαστική.
Μια σύγκρουση που αντιμετωπίζεται με εποικοδομητικό τρόπο δημιουργεί οφέλη και
για τους δυο ανθρώπους ή για την ομάδα. Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε εμπειρίες
με συγκρούσεις που λύθηκαν και η σχέση δυνάμωσε και έγινε πιο κοντινή. Αυτό
είναι πιο συχνό σε σχέσεις που είναι σημαντικές για εμάς και υπήρχε ισχυρό κίνητρο
να τις επιλύσουμε (Greenberg, & Baron, 2013, Lulofs & Cahn, 2000 ).
Θα πρέπει δε να σημειώσουμε ότι η χαρτογράφηση, δεν χρησιμοποιείται μόνο για
την επίλυση και τη διαχείριση των συγκρούσεων. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και
978-618-83247-1-8
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για το σχεδιασμό στον τρόπο εργασίας μιας ομάδας ή στην αλλαγή του τρόπου
εργασίας μιας ομάδας. Βοηθάει στο να ληφθούν υπόψη όλες οι ανάγκες και οι φόβοι
όλων των μελών της ομάδας και έτσι οι αλλαγές να γίνουν πιο ομαλά και ίσως και πιο
ευχάριστα. Έτσι, χτίζονται καλύτερες σχέσεις και προάγεται η συνεργασία.
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Πηγές για περαιτέρω μελέτη
http://www.nybooks.com/articles/archives/1969/feb/27/a-specialsupplementreflections-on-violence/
http://www.youtube.com/watch?v=1dr8e9dxN9g
http://psychologein.dagorastos.net/2012/03/28/psychology-termfightor-flight/
http://www.ego.gr/biofeedback-spiro-diamantidis-nature-andmechanismof-stress
http://science.howstuffworks.com/life/fear2.htm
http://www.youtube.com/watch?v=m2GywoS77qc
http://www.crnhq.org/pages.php?pID=12#skill_1
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The Meaning of Mentoring between teachers. Thoughts at the
project‘s final

Carmen Sonia Duse, Dan Maniu Duse
Lucian Blaga University of Sibiu, Romania
When in the 2014 “MENTOR- Mentoring between teachers from secondary and high
school” Nr. 2014-1-PL01-KA200-003335 has been approved, we thought, having a
slight heart beat what could we construct afterwards.
Without knowing any partner, without knowing if we could rely on them, without
knowing how Romanian teachers would receive this program, we felt rather fearful
and looked upon rather annoyed the way in which the project’s stages would develop.
The Polish partners – the project’s managers from Krakowskie Centrum Zarządzania i
Administracji Sp. z o.o. calmed us down concerning what would happen. Thus we began
on developing the project from its basis, meaning its theoretical foundation. In analyzing
which is the state of art in mentoring we could state that we already had some things we
knew, we understood so we had to apply only and to develop. The research concerning
the mentoring and the existing good practices spread out, brought into light the image of
the mentor, the person which beginning with the Greek mythology, from the teacher of
Odysseus’ son, Telemachus, ad, in our days the sense of "a mode experienced
employee who offer advice, assistance, and protection to the younger and less
experienced one”.
There have been many definitions for the mentor:
 “A relationship in which a more experienced or more knowledgeable person
helps to guide a less experienced or less knowledgeable person, or even a new
school teacher.” (Wikipedia)
 The mentor may be older or younger than the person being mentored, but
he/she must have an expertise area. (Farren, C., 2006)
 Mentorship experience and relationship structure affect the amount of
psychosocial support, career guidance, role modeling, and communication that
occurs in the mentoring relationships in which the novice and mentors
engaged.
Mentoring guarantees young people that they are not alone in dealing with day-to-day
challenges, there is someone who cares about them, and makes them feel like they
matter. Research confirms that quality mentoring relationships have powerful
positive effects on young and/or novice people in a variety of personal, academic, and
professional situations.
The research in connection to the mentor’s subject have revealed the differences that
exist between countries different educational systems concerning the approach of
mentoring in universities. Thus, if in Romania there exist clear legislative provisions
for mentoring, stipulated by the Educational Law No. 1/2001, in other countries
mentoring does not exist as a theoretical notion, although, once the model proposed
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by the project was implemented it has been mostly appreciated y those who could
benefit of the opportunities offered by the project.
The research has evidenced for debut teachers the benefits of mentoring, but also for
the school, in the whole community: leading, teachers, pupils, parents. A mentor must
be looked as a resource, providing information about opportunities, procedures,
methodologies, customs, and expectations of the professional and academic world.
Mentors play the role of counsellor when they provide special types of support to
others who find themselves in stressful or difficult circumstances. Mentoring will
often require the use of coaching and counselling techniques, but differs from both.
On the other hand, understanding the needs and expectations of the teachers have
been necessary concerning the problem of mentoring.
As to this a series of questionnaires have been applied in countries participant on the
project. For teachers belonging to the pre-university educational system it has been a
good opportunity to expose their expectations to the problem of mentoring and, at the
same time to focalize their attention on certain ways of formation.
This is why the next Intellectual Output which concerned to the develop of the
Handbook about mentoring has been a challenge, laborious but also interesting, as it
ordered the ideas, the priorities and the subsequent working way of teachers within
the program.
The team’s enthusiasm was visible from the very beginning, during working meetings
in which all partners wished to do all the chapters, which in practice was not possible.
Wishing to contribute more and to elaborate consistent papers, having a real help for
those who want to be mentors, there has resulted a consistent volume of information,
which has exceeded a simple handbook. At last, the handbook providing the
description of the project has been added an additional paper, Supplement to the
Handbook which has continuously developing the Handbook, so that the readers
could simply understand what they could do.
The achieved papers have been examined and presented to the acceptance of the
teachers that have been implied in the program (over 100, from all the 6 participant
countries). Thus, the teachers had a fist contact to the papers in work and they gave
immediately a feed-back concerning the quality and their application. The pilot
formation sessions of the 6 countries have been a good opportunity in testing the
viability of the proposed methods, in seeing which solutions are the most applicable
and how should these methods of mentoring develop in order to find joyful methods
of forming the mentors. Each project stage has been taken again and analysed
according to strong and weak points and where there have been found nonconformities with the idea from which it has been started, the theoretical frame has
been taken again. Thus, we got to the third project, perhaps the most important
viewed by means of its practical applicability.
Each partner country has chosen its mentors and the mentors that make part of the
training program, the program of forming the mentors. At the same time, the written
approval was asked and obtained for delivering the activities of mentoring, by means
of their school-masters.
The Romanian mentors selected for the project have been teachers who expressed
their wish to participate at such a program, due to their personal option but also due to
their wish to sustain the school and the newcomer teachers. Throughout all the
geographical regions of Romania the mentors have sustained the program of
newcomer teachers formation having as theoretical support the Handbook as adherent
supplement and the Training kit, especially projected for formation activities.
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The idea of Training kit – a result of the project has also been provoking of challenges
for the program’s partners who wished to e represented as good as possible by means
of the achieved papers.
By means of Power Point presentations, by means of working files and participants
handsout we tried to built the frame of formations in an open, friendly, addressed to
the adult formation, on which the experience learning is better functioning.
Because there are different types of Mentoring in different contexts, e. g. Informal
mentoring vs. Formal mentoring, Peer-mentoring and group mentoring, E-mentoring
(Virtual mentoring), we accept teachers to establish their preferred type.
The test group included six mentors and six mentees form 4 schools. There were
involved one secondary school and three vocational high school, one of them from
rural areas.
The Head of involved schools and high-schools, part of the project, have expressed
their agreement by signing the cooperation protocol. Also, for the first 4 months they
assured mentoring support.
From the six mentors, five of them are women and just one is male. Mentors age was
between 30 and 50, in which 4 within the age between 30-40 years (66.6%), while
two are between 40-50 years old (33.3%). Among the mentors surveyed, only one had
previous experience of mentoring.
The reason they accepted mentoring activity was because they consider this activity as
a challenging and interesting one. Also, middle-aged teachers as a mentor is one that
demands new challenges. Most of them are teachers who have achieved professional
degrees, gained academic degrees (grade II and I, which in the Romanian educational
system scale is the maximum for professional development in pre-university schools)
and now they are looking for new ways of self-realization.
The mentees group comprises 6 people, 5 women and one man. Their age was as
follows:
 one person (female) under 25 years (16.6%),
 3 persons between 25-30 years (50%) and
 2 persons between 31-35 years (33.3%). None of the mentors had no
previous experience of mentoring.
The reasons for accepting mentoring activity binds that:
- it has appeared exciting and challenging activity;
- they were convinced by mentors involved in the program;
- because they felt the need for personal development.
Although it has proposed meetings between mentors and mentees, later, as the time
got shorter, the meetings were done on-line, on chat or by phone. At the end of the
training programs, the mentors and mentees answered few questions related to the
most important / valuable benefits mentors and mentees individually received so far
from this cooperation. And there were different answers of mentors, as follow:
- the mentee involvement;
- the mentee who decide to consult the mentor even outside scheduled meetings;
- one day, mentee hugged the mentor and gave thanks for everything they have
shared together, saying that that relationship was a real help in the work done
in the classroom;
- self-confidence which has earned by the mentee, which was visible by the
accurately drawing documents for the school and the grade she received in the
completed inspection;
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-

mentoring trust that seems to receive as she advances in emotionally and
professionally life.
For the mentees, most important / valuable benefits were:
- this job (as a teacher) is made with much, much love and many sacrifices from
the teacher.
- they were taught to work effectively with students;
- professional behavior required for a teacher;
- the richness of the information which were provided;
- applications related to design of lesson plans, achieving the initial tests;
- facilitating best practice by sharing experience.
At the final report regarding the training, it was developed an interview with some
questions like what did mentors and mentees state they have learned about
themselves, their abilities, knowledge and attitudes so far from this cooperation?
The answers were different, from mentors and mentees. As example, the mentees:
considered to be very important to know how to control emotions, not to
panic, to be patient and to always act calmly;
- there is still to work and to practice to the methods and teaching techniques;
- consider everything can be solved through trust;
- learned to manage the personal resources;
- learned to have more confidence;
learned to discover the own resources and to conduct an effective teaching
process.
From the mentor's perspective, one mentor said: “This cooperation really helped
me to evaluate myself first as a teacher and then as friend / colleague, open to share
experiences, examples of good practice to stimulate a person willing to apply
knowledge in personal activity. I found that it's wonderful to give, to stay close to
others with love you and to communicate with the other who is interest of
knowledge.” Another mentor consider “ I'm available, more than I thought”. The
others conclude:
- they understand they can give you more than they thought;
- there is always something new to learn;
- throughout the careers it can be possible to improve methodical knowledge
and skills. This is visible when someone is trying to convey the knowledge to
other teachers;
- it`s good sometimes to see again the teaching profession from the perspective
of a newcomer in education.
As additional comments from mentors and mentees (thoughts, feelings,
suggestions) about the Testing Phase progress, there were few interesting answers:
- one mentor was very impressed by this activity:
- “mentoring activity held during this period encouraged me to keep being
available to those who need support to start teaching career. The mentee
opening, her desire to do everything better and more efficiently foster
cooperation and joy to share, determine experiences, knowledge, materials and
much love.
- through our work with mentee, we noticed visible progress in the quality of
the educational activity of the mentee.”
The other mentors opinions are:
- there were moments of fatigue, but were overcome;
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only positive feelings connected with mentoring activity;
- mentoring is an exercise for success. This program implemented in schools
brings only benefits for the teacher mentee, and for the school. Also, this
program lead to better relations between colleagues;
- it's an enjoyable and exciting experience.
- the 6th mentor has a reflection moment: “In this test phase I realize that
mentoring is extremely important because it makes you look with new eyes at
things already tested and learned and to understand the approach of beginning
of a teaching career.”
For the mentees, there are important feed-back:
“Activities carried out with mentor in this period was very useful for me. Due
to the opportunity that I had, I learned many practical and beneficial things for
teaching careers. The warmth and love that we have received during this period
from the mentor and my colleagues made me to want to continue my path that I
have chosen in education.”
Another mentee said: “It was very interesting and formative experience and I
would have preferred to have this experience in the university study. “
- other feed-back from the novice teachers:
- a very useful experience for any newcomer in school;
- it is a very useful experience for the novice teachers. Everyone should benefit
from it;
- it is a program that should take place in all Romanian schools.
As a conclusion, the obtained results show the success of the training
program. Despite the problems with time, which is too short, with duties and
responsibilities, mentors and mentees found a special time for them and their
relationship. For mentors it was a good moment for understanding the novice teachers
needs and to remember their first steps in teaching careers. For mentees it was
encouraging to have a person who can help in different situation. From the point of
view of subject discussions, the focus was in didactics and pedagogical design as well
as in organizational culture and classroom management.
- _______________________________________________________________ a
good and encouraging point was for the mentors the desire of progress and
development of the mentees.
- _______________________________________________________________ f
rom the mentees perspective, the most appreciated feature of the mentors was
the desire for help and the open relation which was built.
A strong professional development of the mentors facilitates the relationship,
but in the same way, it was important for the development of these good relationship
the mentor’s human qualities. And on the first place here is the Emotional Intelligence
of mentors which was proved.
After finalising the training period, the partners gathered the conclusions in the
form of a Guidebook – How to implement mentor model in the school- tips for the
schools, for mentors and mentees, in which they were helped to facilitate the
integration process of school newcomers.
At the end of this project, looking retrospectively where we began and what
we have accomplished, we can tell with satisfaction that we surpassed our
expectations. In conclusion to what we’ve lived and accomplished I can underline the
implied team’s professionalism, the earnestness and the precision in accomplishing
every task, but also the team’s spirit and the sustaining that was formed between us. I
978-618-83247-1-8
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consider that the good results are due to each partner but also the way in which the
project’s management was accomplished: precisely, on time and without collateral
discussions. We’ve done a series of papers to be proud on, proved by the work of 100
mentors and novice teachers from the 6 participant countries, but more that that, we
got acquainted to other cultures, we’ve integrated without problems anywhere it was
needed and finally we’ve built an European team. Or, in other words:” Just when the
caterpillar thought the world is over, it become a butterfly”.
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