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Abstract: The smooth reception and absorption of newly appointed educator is very 

important, since he is in the first stages of his career and he definitely needs encouragement 

and appropriate guidance. Μentor is a person who can contribute greatly to the support and 

guidance of newly appointed educator. The aim of this research was to explore the opinions of 

educators working in Primary Education of the Prefecture of Evia, in regard to the importance 

and the role which Mentor plays in the smooth reception and absorption of newly appointed 

educators in the school environment. For the efficient conduct of research, a qualitative study 

was conducted so as the opinions and beliefs of the responders on the research questions to be 

revealed and examined. The sample constituted of five educators working in Primary 

Education of the Prefecture of Evia. The study was carried out through a structured interview 

designed in order to fulfill the aim of the research. The findings revealed that educators are 

very positive in favor of the role of Mentor as a guide of newly appointed educators. It is 

strongly believed that the supportive role of a Mentor contributes to the smooth absorption of 

educators in the school environment. In addition, Mentor helps educators to face different 

problems emerged during the educational process as well as guides them while teaching and 

educating.  

Keywords: Mentor, guide, newly appointed educator. 

Πεξίιεςε: Η νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, κηα θαη βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο θαη ζίγνπξα 

ρξεηάδεηαη ελζάξξπλζε θαη ζσζηή θαζνδήγεζε. Ο Μέληνξαο είλαη έλα πξφζσπν πνπ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ λενδηφξηζηνπ Σθνπφο ηεο 
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παξνχζαο  έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Δπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ Μέληνξα ζηελ 

νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδεηρζνχλ νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Τν δείγκα απνηέιεζαλ 5 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ 

Δπβνίαο. Η έξεπλα δηεμήρζε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ πνιχ ζεηηθέο απφςεηο γηα ηνλ 

ξφιν ηνπ Μέληνξα σο θαζνδεγεηή ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πηζηεχνπλ φηη ε 

ππνζηήξημε ηνπ Μέληνξα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηνπο 

βνεζάεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηνπο ζηεξίδεη ζεκαληηθά 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηνπο έξγνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μέληνξαο,  θαζνδεγεηήο,  λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο.  

Δηζαγσγή 

Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ζηα θαζήθνληά 

ηνπο, πξέπεη λα είλαη παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά θαηαξηηζκέλνη θαη θπξίσο λα θξνληίδνπλ γηα 

ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα παξέρνπλ πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε, κε νθέιε ηφζν γηα ηνπο καζεηέο θαη ην ζρνιείν πνπ δηδάζθνπλ φζν θαη γηα ηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα.  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη πξσηνδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πνιιέο 

δπζθνιίεο ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα. Η εθπαίδεπζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην πεξηιακβάλεη 

ζπλήζσο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ έιιεηςε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, πνπ 

ηνπο δπζθνιεχεη  ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Γηαθαηέρνληαη απφ πςειά επίπεδα 

άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο, θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο ξφιν θαη ζηηο πνηθίιεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη (Marable & Raimondi, 2007). 

Έλαο έκπεηξνο, κε ηθαλφηεηεο εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ θελψλ 

ζηε δηδαθηηθή ηερληθή ηνπ πξσηνδηνξηδφκελνπ, λα ηνλ ζηεξίμεη ζηηο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο άγρνπο, πνπ αληηκεησπίδεη ζηε αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, λα ηνλ βνεζήζεη λα 

πξνζαξκφζεη ζηηο επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα θαζνδεγήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο (Achinstein & Athanases, 2005). Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο ζα έρεη 

επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη ζα ιεηηνπξγεί σο Μέληνξαο πνπ ζα εκςπρψλεη, 

ζα θαηεπζχλεη, ζα θαζνδεγεί ηνλ πξσηνδηνξηδφκελν εθπαηδεπηηθφ (Bezzina, 2006; 

Department of Education, Science & Training, 2002) θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αμία δηεμαγσγήο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα θαη ηεο 

δηαξθνχο θαζνδήγεζεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απνθηά, κάιηζηα, ηδηαίηεξν 
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ελδηαθέξνλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο απμάλνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη νπζηαζηηθή βνήζεηα. 

1. Ο ζεζκόο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε 

1.1. Ο Θεζκόο ηνπ Μέληνξα 

1.1.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεληνξηζκνύ 

Ιζηνξηθά ν φξνο ηνπ Μέληνξα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Οκεξηθφ έπνο «Οδχζζεηα», 

φπνπ ν Μέληνξαο ήηαλ ν αθνζησκέλνο, έκπηζηνο θίινο ηνπ Οδπζζέα, πνπ αλαιακβάλεη ηνλ 

ξφιν ηνπ εκςπρσηή, θαζνδεγεηή θαη ππνζηεξηθηή ηνπ άπεηξνπ θαη αδχλακνπ γηνπ ηνπ 

Οδπζζέα, Τειέκαρνπ.  

Σηε ζεκεξηλή επνρή ε έλλνηα ηνπ Μέληνξα ρξεζηκνπνηείηαη κε παξαπιήζηα ζεκαζία. 

Σχκθσλα κε ηνλ Packard (2003), ν Μέληνξαο είλαη έλα έκπεηξν άηνκν πνπ αλαπηχζζεη κία 

ζρέζε κε έλα ιηγφηεξν έκπεηξν άηνκν, πνπ νλνκάδεηαη θαζνδεγνχκελνο ή πξνζηαηεπφκελνο. 

Σπλήζσο αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε ζηήξημε ελφο θαζνδεγνχκελνπ, ηνλ βνεζάεη 

λα αλαπηπρζεί  επαγγεικαηηθά, δίλνληάο ηνπ εξεζίζκαηα θαη ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ  

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηαμίσζε (Daloz, 1983). 

«Μέληνξαο είλαη έλα πξόζσπν πνπ επηβιέπεη ηελ θαξηέξα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ άιινπ 

πξνζώπνπ, ζπλήζσο λεόηεξνπ, δηακέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, πξνζθέξνληαο 

ςπρνινγηθή ζηήξημε, πξνζηαηεύνληαο θαη κεξηθέο θνξέο, πξνάγνληαο ή παίδνληαο ηνλ ξόιν ηνπ 

ρνξεγνύ» (Zey, 1984:6). 

Σηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία, βξίζθνπκε κία πνηθηιία νξηζκψλ, κηα θαη θάζε 

εξκελεία επηθεληξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ γλψξηζκα ηνπ κεληνξηθνχ ξφινπ. Μέληνξαο είλαη 

απηφο πνπ βνεζάεη  ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γλσξίζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ θνπιηνχξα ηεο κνλάδαο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Δπίζεο, ζπληειεί ζηε ζηαδηαθή 

αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ηεο απηνλνκίαο  ηνπο θαη ηεο σξίκαλζήο ηνπο, θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (Jonson, 2008).   

Οη Aryee, Wyatt, & Stone (1996), αλαθέξνπλ φηη, θαηά ηελ θαζνδήγεζε, κεηαδίδνληαη απφ 

ηνλ έκπεηξν θαζνδεγεηή, πξφηππα, αμίεο, αληηιήςεηο θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ν 

Keller (2007) ζεκεηψλεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε, πνπ παξέρεη ην έκπεηξν άηνκν, 

κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

Κνηλφ ζηνηρείν ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ είλαη ε παξνπζία ελφο έκπεηξνπ θαη ελφο άπεηξνπ 

αηφκνπ. Τν έκπεηξν πξφζσπν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηνλ άπεηξν εξγαδφκελν θαη λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Σίγνπξα, ε αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο 
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εθπαίδεπζεο ζα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε θαη ζα βνεζήζεη ηδηαίηεξα ηνπο 

λενδηνξηδφκελνπο θαη άπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1.1.2. Ο ζεζκόο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε 

Ο ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ νκαιή ππνδνρή ηνπ 

πξσηνδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζέινληαο λα αλαβαζκίζεη ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα ηνλ νδεγήζεη 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, απνθάζηζε κε ηνλ Νφκν 3848/2010 ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σχκθσλα κε ηνλ Νφκν, δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ νκαιή έληαμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, ζηε ζπλερή δηνηθεηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζή ηνπ, θαζψο 

θαη ζηελ ςπρνινγηθή ηνπ ζηήξημε. Σηνλ Νφκν πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ηα θαζήθνληα, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ.  

Σεκεηψλεηαη φηη, παξφιν πνπ ζηνλ Νφκν απηφ θαζψο θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ Μέληνξα, ν 

λφκνο  3848/2010 ηειηθά δελ εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε θαη παξακέλεη αλελεξγφο κέρξη 

ζήκεξα. Πξηλ θαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αληέδξαζαλ 

έληνλα ζπλδένληάο ηνλ κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιε ε εθαξκνγή ηνπ  

κηα θαη δελ ππάξρνπλ δηνξηζκνί λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

βηψλεη κέρξη ζήκεξα ε ρψξα καο θαη έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Σηε ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

Μέληνξα ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

1.1.3. Ο ξόινο ηνπ Μέληνξα  

Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιπζχλζεηνο, θαζψο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίμεη, λα ζπκβνπιεχζεη, λα θαζνδεγήζεη ηνλ λενδηφξηζην 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε θαηά ηελ πεξίνδν 

έληαμήο ηνπ ζην ζρνιείν, παξέρνληάο ηνπ ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε, 

κεηαδίδνληάο ηνπ γλψζεηο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Caldwell & 

Carter, 1993). 

Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηηο πνιιέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ, ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ζηνρεχεη λα βνεζήζεη πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά ηνλ 

λενδηφξηζην ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ. Φξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο 

κεληνξηθέο ηερληθέο, φπσο απηή ηνπ πξνηχπνπ δηδαζθαιίαο, ηεο παξαηήξεζεο, ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο ζπλδηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηεο εκπινθήο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

ζπδεηήζεηο θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηα δεηήκαηα δηδαζθαιίαο, ζηεξίδεη νπζηαζηηθά θαη 
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επνηθνδνκεηηθά ηνλ πξσηνδηνξηδφκελν ζην λα βειηησζεί δηδαθηηθά (Locasale-Crouch et.al., 

2012; Achinstein & Athanases, 2005), μεπεξλψληαο ην έληνλν άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα, πνπ 

αληηκεησπίδεη ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ.  

Σπληειεί ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη αλαγθψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ, 

ζηελ θνπιηνχξα, ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζνδεγψληαο ηνλ 

νξγαλσκέλα θαη ζηαδηαθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε (Achinstein & Athanases, 2005). 

Δπηπξνζζέησο, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο κπνξεί λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή  

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ. Δπίζεο, 

πιεξνθνξεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ, απαληά ζε εξσηήζεηο, επηιχεη απνξίεο θαη 

δηεπθξηλίδεη έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Μαζηνξάθε, 2008; Phillips & Fragoulis, 

2010). 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

Μεληφξσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θαζνδεγνχκελσλ λενδηφξηζησλ ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Carver & Feinman- 

Nemser, 2009). Ο Bullough (2012), ππνζηεξίδεη φηη έλαο ηθαλφο, ζεβαζηφο θαη κε πξνζφληα 

Μέληνξαο κπνξεί κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν λα αλαπηχμεη κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ 

λενδηφξηζην θαη παξάιιεια λα πξαγκαηνπνηήζεη ην αμηνινγηθφ ηνπ έξγν θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο  ηνπ λενδηφξηζηνπ. 

Θα πξέπεη, φκσο, λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θαη νη εθθξαζηέο ηεο αληίζεηεο άπνςεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, παξφιν πνπ ν Μέληνξαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη αμηνπηζηία, αθξίβεηα 

θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηελ άιιε κπνξεί λα δηαηαξαρζεί ε 

ζπλεξγαηηθή θαη έκπηζηε ζρέζε θαη λα αλαπηπρζνχλ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη άγρνπο (Jones, 

2001).  

2. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

2.1. θνπόο –ηόρνη-Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη ζαλ ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Δπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

Μέληνξα ζηελ νκαιή ππνδνρή θαη έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη:  

 Να εμεηαζηεί ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Δθπαίδεπζε 

 Να δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο 

λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα      
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Απφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο έρνπλ πξνθχςεη ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,  ηα νπνία 

θαη δηεξεπλψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: 

1. Πνηα ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε; 

2. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ιφγνη ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε;  

3.   Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο  γηα ηνλ λενδηφξηζην; 

4.   Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο  γηα ηνλ Μέληνξα; 

5.  Πνηνο είλαη ν ξφινο ελφο ζσζηνχ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο 

λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;   

2.2. Η εξεπλεηηθή κέζνδνο 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέρηεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ηα βηψκαηα θαη ε ζηάζε ηνπο 

ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηνπ Μέληνξα. Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζα καο επηηξέςεη λα 

εκβαζχλνπκε ζε ζέκαηα ππνδνρήο θαη έληαμεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα  

πξνζεγγίζνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Η επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ  

ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ 

πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, απαληψληαο θπξίσο 

ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί», (Ισζεθίδεο, 2003). 

«Πνηνηηθή έξεπλα ζεσξείηαη ε εξκελεπηηθή κειέηε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ζηελ νπνία ν 

εξεπλεηήο έρεη θεληξηθή ζέζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ζέκα πεξηγξάθεηαη θαη 

ζεκαζηνδνηείηαη». (Καζηκάηε, 2008: 104).  

2.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Τν δείγκα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνζνηηθά κεγάιν, αιιά ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα (Μαληδνχθαο, 2007). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο 

(Cohen et al., 2008). Έηζη, ινηπφλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθαλ εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη είραλ δηαβάζεη ηνλ λφκν 3848/2010 ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα 

θαη είραλ ελεκεξσζεί απφ ζρεηηθά άξζξα. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ δχν Γηεπζπληέο, 

δειαδή εθπαηδεπηηθνί κε ζέζε επζχλεο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζψπνπ ην νπνίν ζα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

Μέληνξα.    
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Τν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηέζζεξηο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 70 (Γαζθάισλ) 

θαη κία εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 06  (Αγγιηθψλ). Απφ απηνχο νη δχν έρνπλ ηε ζέζε ηνπ 

δηεπζπληή, έλαο ηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή θαη ηξεηο ππεξεηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί. Όινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Νέαο Αξηάθεο Δπβνίαο. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο 

έγηλε θαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, κηαο θαη ε πφιε ηεο Νέαο Αξηάθεο είλαη ν ηφπνο δηακνλήο 

ηνπ εξεπλεηή θαη ήηαλ πην εχθνιε ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ 5 ζπκκεηέρνληεο, 3 απφ ηνπο νπνίνπο είλαη άλδξεο (60%) θαη 2 είλαη 

γπλαίθεο (40%). 

Σηνλ αθφινπζν πίλαθα 2.2.1 παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλάο καο. 

 

Πίλαθαο 2.2.1 Πξνθίι εθπαηδεπηηθώλ ηεο έξεπλαο 

 ΗΛΙΚΙΑ ΦΤΛΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΤΓΔ ΔΣΗ 

ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 

ΘΔΗ ΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΔΣΩ 

ΔΡΓΑΙΑ 

Δ1 45 ΑΝΣΡΑ ΓΑΚΑΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 17 ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟ 

Δ2 49 ΑΝΣΡΑ ΓΑΚΑΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 20 ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟ 

Δ3 51 ΓΤΝΑΙΚΑ ΓΑΚΑΛΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 25 ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 

Δ4 49 ΓΤΝΑΙΚΑ ΓΑΚΑΛΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 20 ΟΥΙ ΜΟΝΙΜΗ 

Δ5 39 ΓΤΝΑΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 25 ΟΥΙ ΜΟΝΙΜΗ 

2.4. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο  

Ωο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ  ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ βαζίδεηαη 

ζε έλα απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν εξσηήζεσλ ην νπνίν ηίζεηαη κε ηνλ ίδην εληαίν 

ηξφπν ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Οη εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ηφζν σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπο φζν θαη σο πξνο ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία αθνινπζεί ε κηα ηελ άιιε         

(Dunn 2000). Η ζπλέληεπμε ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε 9 εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη 

ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Ινπλίνπ έσο 15 Ινπλίνπ 2018.  Η θάζε 

ζπλέληεπμε δηήξθεζε πεξίπνπ 15 ιεπηά.  

2.4.1. Γηάξζξσζε ζπλέληεπμεο 

Η δνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ έμη κέξε: 

 Πξνθίι εθπαηδεπηηθνύ: πεξηιακβάλνληαη 7 εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ 

πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε θαη αθνξνχλ: θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, έηε πξνυπεξεζίαο, 

ηίηινπο ζπνπδψλ, ζέζε επζχλεο, θαζεζηψο εξγαζίαο. 

 Μεληνξηθή ζρέζε: (εξσηήζεηο 1-2) - αλαθέξεηαη ζηελ εξκελεία ηεο κεληνξηθήο 

ζρέζεο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη ζηε δηεπθξίληζε ησλ 

φξσλ «Μέληνξαο» θαη «λενδηνξηδφκελνο».  

 Αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (εξψηεζε 3). 
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 Λόγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

(εξψηεζε 4). 

 Οθέιε ηεο Μεληνξηθήο ζρέζεο: (εξσηήζεηο 5-7) - αλαθέξεηαη ζηα νθέιε γηα ηνλ 

θαζνδεγνχκελν θαη ηνλ ίδην ηνλ Μέληνξα, θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κίαο απνηειεζκαηηθήο κεληνξηθήο ζρέζεο.  

 Ρόινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξόγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο λενδηόξηζησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (εξσηήζεηο 8-9). 

2.5. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Η κεζνδνινγία, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ ήηαλ κηθηή, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ην 

πνηνηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

επηρεηξήζεθε ηξηγσλνπνίεζε ζηε κεζνδνινγία, κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο, ψζηε λα βξεζνχλ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο, ζπγθξίλνληαο θαη ειέγρνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε απηά ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έηζη λα κπνξεί λα γίλεη 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, ν πνηνηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο έξεπλαο θαη ην κηθξφ δείγκα δπζθνιεχεη ηε 

γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο κε επίζεκεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

Μέληνξα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηα 

νθέιε κίαο επίζεκεο, νξγαλσκέλεο, ζπζηεκαηηθήο θαη δηαξθνχο θαζνδήγεζεο. 

Τέινο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε Διιάδα θαη ηεο απνπζίαο δηνξηζκψλ  

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, απφ ην δείγκα καο απνπζηάδνπλ λενδηφξηζηνη 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζα ελίζρπαλ κε ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο. 

3. Απνηειέζκαηα 

3.1. Αλάιπζε θαη εξκελεία  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Σηελ ηξέρνπζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ (content analysis), ε νπνία δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, 

αιιά δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνιπκνξθία ησλ λνεκάησλ κε ηα νπνία εξκελεχεηαη έλα 

θαηλφκελν απφ ηα δηαθνξεηηθά ππνθείκελα (Cohen & Manion, 1994). Γεκηνπξγήζεθαλ 

επνκέλσο θαηεγνξίεο, κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ (Μεληνξηθή ζρέζε, 

ζεζκφο ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ιφγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο, ν Μέληνξαο ζε έλα πξφγξακκα 

ππνδνρήο θαη ζηήξημεο λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ). Έπεηηα, νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θσδηθνπνηήζεθαλ, ψζηε κε ζχληνκν ηξφπν λα εθθξάδνπλ ην λφεκα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη θαηαηάρζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Η κειέηε, ε αλάιπζε θαη ε 

ζχλδεζε ησλ θαηεγνξηψλ νδήγεζαλ ζηε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Cohen 

et al., 2008). 
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3.1.1. 1νο Άμνλαο: Μεληνξηθή ζρέζε 

3.1.1.1. Μέληνξαο θαη λενδηνξηδόκελνο 

Η πξψηε απφ ηηο εξσηήζεηο δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο 

ηνπ «Μέληνξα» θαη ηνπ «λενδηνξηδφκελνπ». Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε εθπαηδεπηηθνχο 

αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ λενδηφξηζηνπ ζε ζέκαηα δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά. Τέζζεξηο 

αθφκα εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ 

ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ηνλ λενδηφξηζην. Τξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ 

φηη ν Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Τέινο, δχν 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο κε ηηο 

ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λενδηφξηζησλ.   

«Μέληνξαο είλαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθόο πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά. Δίλαη ην 

πξόζσπν πνπ ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ηνλ λενδηόξηζην ζην λα μεπεξάζεη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ. πκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ λενδηόξηζηνπ ζηηο     

ζπλήζεηεο, ζηνπο θαλόλεο θαη ζηελ θνπιηνύξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο».(Δ.4)  

Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ λενδηνξηδφκελνπ, θαη νη πέληε εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη 

ραξαθηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηνξίδνληαη γηα πξψηε θνξά. Τξεηο εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξνπλ, επίζεο, ηελ άπνςε φηη αθνξά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη γηα πξψηε 

θνξά ζε θάπνηα ζρνιηθή κνλάδα θαη θπζηνινγηθά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο.  

«…Θα έιεγα όηη παξόκνηα πξνβιήκαηα κε έλαλ λενδηόξηζην κπνξεί λα αληηκεησπίδεη θαη 

θάπνηνο πνπ εξγάδεηαη γηα πξώηε θνξά ζε κία ζρνιηθή κνλάδα». (Δ.1) 

3.1.1.2. Η έλλνηα ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο 

 Όζνλ αθνξά ηε κεληνξηθή ζρέζε, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη πξφθεηηαη γηα        

κία ζρέζε αλάκεζα ζε έλαλ έκπεηξν θαη ζε έλα άπεηξν εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ νπνία            

ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηδαθηηθά ηνλ άπεηξν εθπαηδεπηηθφ. Τξεηο εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη ε 

κεληνξηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ Μέληνξα θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηά 

θαη ν Μέληνξαο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

γίλεη θαιχηεξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο. Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ, επίζεο, φηη θαηά ηε 

κεληνξηθή ζρέζε εθηφο απφ ηηο γλψζεηο, κπνξεί λα κεηαδίδνληαη, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο 

πξφηππα θαη αμίεο.  
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«Η κεληνξηθή ζρέζε αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζε έλαλ έκπεηξν θαη ζε έλαλ άπεηξν εθπαηδεπηηθό. 

Μέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε ν Μέληνξαο πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

δηδαθηηθά ηνλ εθπαηδεπόκελν, ώζηε λα γίλεη θαιύηεξνο. Ο Μέληνξαο εθηόο από γλώζεηο κπνξεί 

λα κεηαδώζεη δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο, πξόηππα θαη αμίεο».(Δ.5) 

3.1.2. 2νο άμνλαο: Ο ζεζκόο ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

3.1.2.1. Αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

Σηελ ηξίηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ηέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ πνιχ ζεηηθά, ελψ έλαο ζπκθσλεί αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

απνθπγήο αξλεηηθήο θξηηηθήο απφ πιεπξάο Μέληνξα πξνο ηνλ λενδηνξηδφκελν. Απηά ηα 

επξήκαηα δείρλνπλ κηα γεληθή ζπκθσλία ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ 

Μέληνξα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο 

Μέληνξαο, κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κπνξεί λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα θαζνδεγήζεη 

νπζηαζηηθά ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

«Ναη, πνπ λα ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο, πνπ επεξεάδεη ζεηηθά κε ηηο γλώζεηο θαη ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπο λενεηζεξρόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο. Έηζη, ζα βνεζεζεί ν εθπαηδεπηηθόο λα 

μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη…».(Δ.4) 

Τξεηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε 

ππνζηήξημε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν Μέληνξαο ζα κπνξνχζε λα ηνλ ζηεξίμεη 

νπζηαζηηθά ζε ζέκαηα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά θαη λα ηνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. 

«…ην ζεκεξηλό ζρνιείν δελ ππάξρεη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηνλ 

λενδηόξηζην. Ο δηεπζπληήο ζπλήζσο αζρνιείηαη κε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα θαη κε ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. Οη ππόινηπνη εθπαηδεπηηθνί αζρνινύληαη ζπλήζσο κε ηελ ηάμε ηνπο 

θαη όρη κε ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο λενδηόξηζηνο. ίγνπξα έλαο Μέληνξαο ζα 

κπνξνύζε λα παξάζρεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη λα θαζνδεγήζεη δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά 

ηνλ λενδηόξηζην». (Δ.1) 

Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ απνπζία ζηνρεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ν Μέληνξαο κπνξεί λα αλαιάβεη θαη λα νξγαλψζεη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ. 

«…Πιένλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απνπζηάδνπλ νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε 

ηηο αλάγθεο ησλ θαζνδεγνύκελσλ. Ο Μέληνξαο πηζηεύσ όηη κπνξεί λα αλαιάβεη απηόλ ηνλ 

ξόιν…». (Δ.3)   
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3.1.3. 3νο άμνλαο: Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Λόγνη κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Η ηέηαξηε εξψηεζε δηεξεπλά ηνπο ιφγνπο πνπ ν ζεζκφο ηνπ Μέληνξα δελ επδνθίκεζε ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Όινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε 

ζχλδεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξέαζε 

αξλεηηθά.  

«Ο ζεζκόο ηνπ Μέληνξα εηζήρζε κε λόκν ζε κία επνρή αλαζθάιεηαο θαη παξάιιειεο 

πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ηεο αμηνιόγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλέδεζαλ ηνλ Μέληνξα κε ηελ 

αμηνιόγεζε κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο, ηηο 

νπνίεο ην Τπνπξγείν έιαβε ζνβαξά ππόςε…». (Δ.1)  

Δπηπιένλ, ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε αδηνξηζηία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.  

«…κεγάιν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία έρνπλ πνιιά ρξόληα ππεξεζίαο 

θαη δύζθνια απνδέρνληαη ίζσο θαη από ιόγνπο εγσηζκνύ λα δερζνύλ ηελ θαζνδήγεζε από 

ζπλάδειθν…». (Δ.4) 

Τέινο, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ φηη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηνλ ξφιν θαη ηε βνήζεηα 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο Μέληνξαο, ζπλέβαιιε αξλεηηθά ζηελ απνδνρή ηνπ ζεζκνχ. 

«…Ο ζεζκόο ηνπ κέληνξα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηόο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί θνβήζεθαλ, ιαλζαζκέλα, όηη ζα ηνπο ειέγρεη  

γλσζηηθά ή ζα επεκβαίλεη ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπο. Έηζη ινηπόλ ζηάζεθαλ επηθπιαθηηθνί 

θαη αξλεηηθνί ζην ζεζκό ηνπ κέληνξα. Βέβαηα άηππα πάληα ζηα ζρνιεία νη παιαηόηεξνη θαη 

έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ζπκβνύιεπαλ θαη ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο θαηλνύξηνπο». (Δ.2) 

3.1.4. 4νο άμνλαο: Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο 

3.1.4.1. Οθέιε γηα ηνλ θαζνδεγνύκελν 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε παξνπζία ηνπ Μέληνξα βνεζάεη ζηε γξήγνξε 

πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ. Τξεηο εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ζηγνπξηάο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ λενδηφξηζηνπ. Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο φηη κέζα 

απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Μέληνξα, ν θαζνδεγνχκελνο εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη 

πξνζπαζεί λα ηηο βειηηψζεη. Δπίζεο, φηη ν Μέληνξαο ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ. 
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«Ο εθπαηδεπηηθόο πξνζαξκόδεηαη πην γξήγνξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Αλαπηύζζεηαη επαγγεικαηηθά θαη απνθηά απηνπεπνίζεζε κέζα από ηελ 

θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε. Μέζα από ηε δηαδηθαζία 

αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ Μέληνξα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο βειηηώζεη. 

Ξέξεη όηη νπνηαδήπνηε δπζθνιία θαη αλ ζπλαληήζεη ζα έρεη δίπια ηνπ έλαλ ηθαλό θαη έκπεηξν 

ζπκπαξαζηάηε πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη…» (Δ.1) 

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη φηη ν Μέληνξαο ζπληειεί ζηελ χπαξμε ελφο ζπλδπαζκνχ 

ζεσξίαο θαη πξάμεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ λενδηφξηζηνπ. 

«… ζα ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκόο ζεσξίαο θαη πξάμεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ». 

(Δ.2) 

3.1.4.2. Οθέιε γηα ηνλ Μέληνξα 

Η έθηε εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο δηεξεπλά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ θαζνδεγεηή. Τέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη 

ν Μέληνξαο παίξλεη ηθαλνπνίεζε γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη θαζψο θαη απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο ν Μέληνξαο 

βειηηψλεηαη ζπλερψο κέζα απφ ηε δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα   

γίλεηαη ζπλερψο θαιχηεξνο, ψζηε λα πξνζθέξεη θαιχηεξε θαζνδήγεζε. Γχν εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξνπλ φηη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θαζνδεγνχκελν θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ 

ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηνπ, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεη ηε δηθή πνξεία θαη 

δξάζε θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη φηη ν Μέληνξαο εκπινπηίδεη 

ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ 

λενδηφξηζην. 

«Σα νθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεηο είλαη ακθίδξνκα. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

κέληνξαο αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ ζρνιηθή ηνπ θνηλόηεηα, αλαθηά ηα 

ελδηαθέξνλ ηνπ, θαη εξεπλώληαο ηξόπνπο βειηίσζεο ηνπ καζεηεπόκελνπ βειηηώλεηαη θαη ν 

ίδηνο, καζαίλνληαο από ηνλ λεόηεξν εθπαηδεπηηθό».(Δ.4) 

 «Καηά ηε γλώκε κνπ, ε αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο σθειεί θαη ηνλ Μέληνξα. Ο ίδηνο 

αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη πξνζπαζεί, κέζα από ηε δηαξθή 

επηκόξθσζή ηνπ, λα βειηηώζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο δεμηόηεηέο ηνπ, ώζηε λα πξνζθέξεη ηελ 

θαιύηεξε δπλαηή θαζνδήγεζε. Μέζα από ηε δηαδηθαζία αλαζηνραζκνύ θαη απηνθξηηηθήο 

νδεγείηαη ζηε βειηίσζε ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί». (Δ.2) 

3.1.4.3. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο 

κεληνξηθήο ζρέζεο 

Σρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε κία απνηειεζκαηηθή κεληνξηθή ζρέζε 

(Δξψηεζε 8), ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε αλάπηπμε εηιηθξίλεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ Μέληνξα θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν.  
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«ίγνπξα ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη εηιηθξίλεηα θαη εκπηζηνζύλε, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κία 

θαηάιιειε ζρέζε…». (Δ.3)   

Δπίζεο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ φηη ν Μέληνξαο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηα απαξαίηεηα αθαδεκατθά πξνζφληα, ηθαλφηεηεο θαη 

γλσξίζκαηα, ψζηε λα κπνξεί λα ζηεξίμεη θαη λα θαηεπζχλεη ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ. 

«Πηζηεύσ όηη ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη νη δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηνπ Μέληνξα. 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηνλ λενδηόξηζην ρξεηάδεηαη λα έρεη 

επηκνξθσζεί θαηάιιεια θαη λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια αθαδεκατθά πξνζόληα…». (Δ.5) 

Τξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ν Μέληνξαο πξέπεη λα ζέβεηαη ηνλ εθπαηδεπφκελν, λα 

είλαη ελζαξξπληηθφο, ππνζηεξηθηηθφο θαη ζπρλά λα επαηλεί ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λενδηφξηζηνπ.  

«Ο Μέληνξαο δελ πξέπεη λα είλαη επηθξηηηθόο θαη ππνηηκεηηθόο ζηηο θξίζεηο ηνπ. Αληίζεηα 

πξέπεη λα ζέβεηαη, λα ζηεξίδεη θαη λα επηβξαβεύεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

λενδηόξηζηνπ…». (Δ.2) 

Δπηπιένλ, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επάξθεηαο ρξφλνπ, ψζηε νη 

ζπδεηήζεηο, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε θαζνδήγεζε λα γίλεηαη ζσζηά θαη ρσξίο πίεζε.  

«…Η ζρνιηθή κνλάδα θαη ν Μέληνξαο πξέπεη λα δηαζέζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν, ψζηε λα 

κπνξεί λα γίλεη ε ζσζηή θαζνδήγεζε πξνο ηνλ λενδηφξηζην…».(Δ3)   

Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη θαηάιιειεο δηεχζπλζεο πνπ ζα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο.  

«…Δίλαη ζεκαληηθό ζηε ζρνιηθή κνλάδα λα ππάξρεη ζπλεξγαηηθό θιίκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

βνεζνύλ θαη λα ζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. εκαληηθό ξόιν ζα παίμεη θαη ν δηεπζπληήο πνπ 

πξέπεη λα ζηεξίδεη θαη λα εληζρύεη ηελ αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο…». (Δ.4) 

Τέινο έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη ηε δεθηηθφηεηα θαη ηελ πξνζπκία πνπ πξέπεη λα 

επηδεηθλχνπλ νη θαζνδεγνχκελνη θαηά ηελ κεληνξηθή ζρέζε.  

«…Έρσ παξαηεξήζεη όηη αξθεηέο θνξέο νη λένη εθπαηδεπηηθνί δελ δέρνληαη ζπκβνπιέο θαη 

θαζνδήγεζε, πηζηεύνληαο όηη ηα γλσξίδνπλ όια. Δίλαη ζεκαληηθό νη λενδηόξηζηνη λα είλαη 

πξόζπκνη λα αθνύζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ελόο έκπεηξνπ θαη θαηαμησκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ». (Δ1) 

3.1.5. 5νο άμνλαο: Ο Μέληνξαο ζε έλα πξόγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο 

λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ 

3.1.5.1. Ύπαξμε άηππεο κνξθήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο 

Τξεηο εθπαηδεπηηθνί ζηελ φγδνε εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ εκπεηξία σο εθπαηδεπηηθνί 

απφ ηελ εθαξκνγή θάπνηαο κνξθήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα ηψξα ή ζην παξειζφλ, 

απάληεζαλ αξλεηηθά. 
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«Πνηέ δελ είρα ηέηνηα εκπεηξία». (Δ.1) 

Γχν εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ εθαξκφδεηαη άηππα 

θάπνηα κνξθή κεληνξηζκνχ, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά θάπνηνπ έκπεηξνπ θαη δηαζέζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

«Θα έιεγα από ηελ εκπεηξία κνπ όηη απηό ππάξρεη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. ην 

ζρνιείν κνπ ππάξρεη πάληα θάπνηνο πξόζπκνο, έκπεηξνο εθπαηδεπηηθόο λα ππνδερζεί θαη λα 

ζηεξίμεη ηνλ λέν ζπλάδειθν ζπλαηζζεκαηηθά, παηδαγσγηθά αιιά θαη δίλνληάο ζπκβνπιέο γηα ηνλ 

ηξόπν θαη ηελ ελδεδεηγκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εθάζηνηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθόηεηα. πρλά ηνλ ξόιν απηό ηνλ παίδεη θαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο». 

(Δ.2) 

3.1.5.2. Ο Ρόινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξόγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο 

λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Τέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ελφο ζσζηνχ Μέληνξα ζε έλα πξφγξακκα 

ζηήξημεο θαη ππνδνρήο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ (Δξψηεζε 9), ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

άηνκν απηφ ζπκβνπιεχεη ηνπο λενδηφξηζηνπο ζην πψο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηνπο παξνπζηάδνληαη. Τέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηηο αμίεο θαη 

ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Τξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη θαζνδεγεί ηνπο 

λενδηφξηζηνπο ζε δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο χιεο θαη ηεο 

ηάμεο. Γχν εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί δηδαθηηθά ηνλ λενδηφξηζην. 

Γχν εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηε γλψκε φηη ν Μέληνξαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα εληνπίδεη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ λενδηφξηζηνπ θαη αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε θέληξν ην ζρνιείν, 

θαζψο επίζεο φηη ηνλ βνεζάεη λα αλαζηνραζηεί επάλσ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ κεζφδνπο. Τέινο, 

δχν εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ν Μέληνξαο κέζα απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.  

«Ο Μέληνξαο ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ λενδηόξηζηνπ. 

Δπίζεο λα ηνλ ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα ηνλ θαζνδεγεί ζε δηνηθεηηθά, δηδαθηηθά θαη 

παηδαγσγηθά ζέκαηα. Μέζα από δηάθνξεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

δηαξθή βειηίσζε θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε». (Δ.1) 

«Ο ξόινο ηνπ Μέληνξα ζε έλα πξόγξακκα ππνδνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζρνιηθή        

κνλάδα πξέπεη λα είλαη ν εμήο: λα ζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο λενδηνξηδόκελνπο, λα ηνπο 

εληάζζεη ζηε ζρνιηθή θνπιηνύξα, λα ηνπο βνεζάεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζηελ νξγάλσζε θαη 

ζηε δηαρείξηζε ηεο ύιεο ηνπο θαη λα ηνπο κεηαδίδεη ηηο θαιέο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

κεζόδνπο. Σέινο πηζηεύσ όηη ν Μέληνξαο βνεζάεη ηνλ λενδηόξηζην λα αλαζηνραζηεί πάλσ ζηηο 

κεζόδνπο ηνπ, λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο βειηηώζεη». (Δ.4) 

4. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 
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Σηελ παξνχζα ελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κε γλψκνλα ηνλ ζθνπφ, 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ.  

Η ζεκαζία θαη ε αλαγθαηόηεηα εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

Η αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Μέληνξα επηζεκαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο, κηα θαη ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο Μέληνξαο, κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κπνξεί 

λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα θαζνδεγήζεη νπζηαζηηθά ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα 

μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπηπιένλ, ηνλίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν Μέληνξαο θαζψο θαη ηε βνήζεηα ηνπ ζε 

ζέκαηα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά. Οη απφςεηο απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχλ κε ηα 

απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Μέληνξα γηα κηα δηαξθή 

ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ (Daloz, 1983; Keller, 2007; Zey, 

1984). Δπηπιένλ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ αλαδεηθλχεηαη ε αμία θαη ε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ λενδηφξηζησλ, 

εχξεκα ην νπνίν έρεη αλαδεηρζεί θαη απφ ηνπο Fletcher & Barret (2004).  

Βαζηθνί ιόγνη ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα 

Όινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε ζχλδεζε ηνπ ζεζκνχ, απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο επεξέαζε αξλεηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. 

Τν γεγνλφο απηφ ίζσο λα δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ ηνλ Μέληνξα βνεζφ θαη 

ζπκπαξαζηάηε ηνπο θαη φρη αμηνινγεηή ηνπο. Οη απαληήζεηο ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα 

επξήκαηα πνιιψλ κειεηεηψλ (Carver & Katz, 2004; Wang & Odell, 2007). Δπίζεο, ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαληνχλ φηη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηνλ ξφιν θαη ηε βνήζεηα 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο Μέληνξαο, φπσο θαη ε αδηνξηζηία λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπλέβαιιε αξλεηηθά ζηελ απνδνρή θαη εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. 

Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ λενδηόξηζην εθπαηδεπηηθό 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε παξνπζία ηνπ Μέληνξα βνεζάεη ζηε γξήγνξε 

πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαξθή ζπλαηζζεκαηηθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ. Γλψκεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ (Fletcher & 

Barrett, 2004; Killion, 2009; Knight, 2009; Moor et al., 2005;  Μπνπκπνπιέληξα, 2015; 

Τξίθαο, 2017). Δπηπιένλ, νη απαληήζεηο αλαδεηθλχνπλ ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ζηγνπξηάο θαη 

αζθάιεηαο ζηνλ λενδηφξηζην, θαζψο επίζεο θαη φηη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Μέληνξα βνεζάεη 

ηνλ θαζνδεγνχκελν λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη κεηέπεηηα λα πξνζπαζεί λα ηηο 

βειηηψζεη (Caldwell & Carter, 1993). Τέινο, ηνλίδεηαη φηη ν Μέληνξαο ζπκβάιιεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ 

(Achinstein & Athanases, 2005; Hobson et al., 2009; Marable & Raimondi, 2007; Τξίθαο, 

2017). 

Οθέιε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο γηα ηνλ Μέληνξα 
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Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί φηη ν Μέληνξαο παίξλεη ηθαλνπνίεζε 

γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη θαζψο θαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Απφςεηο πνπ 

έρνπλ αλαδεηρζεί ζε πνιιέο έξεπλεο (Lopez-Real & Kwan, 2005; Simpson et al., 2007). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν Μέληνξαο βειηηψλεηαη ζπλερψο κέζα απφ ηε 

δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γίλεηαη ζπλερψο θαιχηεξνο, ψζηε λα 

πξνζθέξεη θαιχηεξε θαζνδήγεζε, άπνςε πνπ ζπκπίπηεη κε ηα απνηειέζκαηα δηεζλψλ 

εξεπλψλ (Hobson et al., 2009; Rotstein, 2011). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ αθφκε φηη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

θαζνδεγνχκελν θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηνπ, 

επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεη ηε δηθή πνξεία θαη δξάζε θαζψο θαη ηηο 

κεζφδνπο ηνπ. Τε κάζεζε ησλ κεληφξσλ κέζσ ηνπ απηναλαζηνραζκνχ ή ηνπ θξηηηθνχ 

αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Hobson, 2009; 

Philips & Fragoulis, 2010; Rotstein, 2011).  

Δπηπιένλ, ν Μέληνξαο εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ λενδηφξηζην, άπνςε πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη ζε 

άιιεο έξεπλεο (Lopez-Real & Kwan, 2005; Hagger & McIntyre, 2006). 

Ρόινο Μέληνξα ζε έλα πξόγξακκα ππνδνρήο θαη έληαμεο λενδηόξηζηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ν Μέληνξαο ζε έλα πξφγξακκα ππνδνρήο θαη 

έληαμεο λενδηφξηζησλ πξέπεη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο λενδηφξηζηνπο ζην πψο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη. Οη απφςεηο απηέο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα 

πνιιψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηνπ (Caldwell & 

Carter, 1993; Langdon, 2011). Δπίζεο, φηη πξέπεη λα παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζηηο αμίεο θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Η κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Μέληνξα ζηε ζηήξημε θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ λενεηζεξρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη 

αλαδεηρζεί θαη απφ ηνπο Achinstein & Athanases (2005).  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα θαζνδεγεί ηνπο λενδηφξηζηνπο ζε δεηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο χιεο θαη ηεο ηάμεο, ξφινο πνπ έρεη 

αλαδεηρζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Feiman, Nemser & Parker, 1990; Stanulis et al., 2002). 

Δπηπιένλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζηεξίδεη θαη λα θαζνδεγεί δηδαθηηθά ηνλ λενδηφξηζην. Η 

δηδαθηηθή ππνζηήξημε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ Μέληνξα αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

(Achinstein & Athanases, 2005; Locasale-Crouch et.al., 2012).  

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηε γλψκε φηη ν Μέληνξαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ζα 

πξέπεη λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ λενδηφξηζηνπ θαη λα αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο κε θέληξν ην ζρνιείν, ξφινο πνπ έρεη πξνθχςεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Achinstein & 

Athanases, 2005; Locasale - Crouch et.al., 2012). Τέινο ππνζηεξίδεηαη φηη ν Μέληνξαο κέζα 

απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

θαζνδεγνχκελνπ. Η ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ 
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γηα κία επηηπρεκέλε δηδαζθαιία έρεη αλαδεηρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Langdon, 2011; 

Marable & Raimondi, 2007; Moore – Johnson et al., 2005).  

Σπκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ απνπζηάδεη έλα 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο ησλ λενδηφξηζησλ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο. Μέζα απφ ζπλδπαζκνχο απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηνλ ζεζκφ ηνπ Μέληνξα θαη ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ νκαιή έληαμε, 

ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενδηφξηζηνπ. Μέζα απφ κηα 

απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, πξνσζείηαη ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη πνπ έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γεληθφηεξα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα δηαζέζνπλ ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν γηα ηε ζηήξημε θαη εηζαγσγή πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ ππνδνρήο 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με κία ζσζηή ζπλεξγαζία δηεπζπληή, ζπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαη Μέληνξα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζρέδηα θαη δξάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηε 

ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη βειηίσζε ηνπ λενδηφξηζηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ηνπ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα κεησκέλν 

αξρηθφ σξάξην ησλ λενδηφξηζησλ, ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα επηκφξθσζή ηνπο θαη 

αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη 

λενδηφξηζηνη πξέπεη λα είλαη ζεηηθνί θαη αλνηρηνί ζηε βνήζεηα ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ 

θαζνδεγεηψλ (Μεληφξσλ), πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπο. 

Οη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Μέληνξα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα 

ηελ άξηηα επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζή ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε πνιηηεία λα 

πηνζεηήζεη απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Μέληνξα πνπ λα θαιχπηνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην 

ξφιν ηνπ θαη λα παξέρεη ζε απηφλ ζπζηεκαηηθή θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ψζηε λα  

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ. 

Η πνιηηεία πξέπεη λα παξέρεη ζεκαληηθά θίλεηξα, ψζηε εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία, δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο λα πξνζπκνπνηνχληαη λα αλαιάβνπλ ηνλ δχζθνιν ξφιν ηνπ Μέληνξα. 

Δπηπιένλ, ν ζεζκφο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη γηα ηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε θαη 

εκπεηξφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, βαζηδφκελε ζηελ αλάγθε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπλερή 

θαη δηαξθή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε.  

Όζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, αλ 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλάινγε έξεπλα ζε παλειιήλην επίπεδν κε κεγαιχηεξν 

θαη πην αλαινγηθφ δείγκα, ψζηε λα πξνθχςνπλ απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ. Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζνχλ ηα θξηηήξηα θαη νη 

κέζνδνη επηινγήο ησλ Μεληφξσλ, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη ζην 

ζεκαληηθφ απηφ θνκκάηη, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εχξεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ Μεληφξσλ. 
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