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Abstract: It is important for educators to be constantly guided and supported in order to 

succeed in teaching. Professional Coach is the person who is assigned to guiding an educator 

so that the latter can develop their skills and abilities in any phase of teaching life. A Coach is 

an expert in educating; they do not work within school environment though. Apparently, they 

have gained specialized knowledge and education, so that they are able to advise the 

educators with whom they co-operate. The purpose of the present research is to examine the 

views of teachers of Primary Schools in the District of Evia concerning the importance and 

the role of a Coach as a constant guide and supporter of educators within schools. For the 

present research to be conducted a quantitative approach was adopted, so that as many 

educators as possible were asked for their opinion. The sample of the study is constituted of 

132 participants who teach in some Primary Schools in the District of Evia. A structured 

questionnaire was generated for the purpose of the research. The findings of the research 

indicated that providing they are scientifically and professionally experts, a professional 

Coach can contribute to educators’ guiding, professional developing and, therefore their 

progress in teaching practices they implement. 

Keywords: Δducation, coach, educator’s support 

Πεπίλητη: Ζ δηαξθήο θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ ζπνπδαίν ξφιν ηνπο. Δπαγγεικαηηθφο 

θαζνδεγεηήο (Coach) είλαη ην πξφζσπν, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα θαζνδεγήζεη έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ζε νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο. Ο Coach είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο επαγγεικαηίαο 

πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο εθηφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη έρεη ιάβεη ζαθψο εμεηδηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε, γηα λα θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάδεηαη. Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Δπβνίαο, ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη 

ηνλ ξφιν ηνπ Coach ζε κία δηαξθή θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ρψξν 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέρηεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε 
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πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ. Τν 

δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 132 ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Δπβνίαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη έλαο επαγγεικαηίαο 

θαζνδεγεηήο, ν νπνίνο ζα είλαη  επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά θαηαμησκέλνο, κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ παξέρνπλ.  

Λέξειρ κλειδιά: εθπαίδεπζε, θαζνδεγεηήο, ζηήξημε εθπαηδεπηηθνχ  

Διζαγυγή 

Σε κία επνρή κε ξαγδαίεο αιιαγέο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο, είλαη θπζηθφ ν ρψξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο λα επεξεάδεηαη θαη λα πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηαρχηαηεο εμειίμεηο 

θαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα 

λέα δεδνκέλα, πξέπεη λα είλαη παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά θαηαξηηζκέλνη, λα γλσξίδνπλ ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη θπξίσο λα 

θξνληίδνπλ γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

πξνζθέξνπλ έλα πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξντφλ.  

Έλαο επαγγεικαηηθφο θαζνδεγεηήο κπνξεί λα παίμεη ηνλ ξφιν ηεο θαζνδήγεζεο θαη 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ θάπνηνλ 

επαγγεικαηία θαζνδεγεηή, πξέπεη λα είλαη κία νξγαλσκέλε θαη δηαξθήο δηαδηθαζία. Θα 

αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ζα ζπλερίδεηαη θαη κεηέπεηηα, 

κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ πξνθιήζεσλ θαη αλαδεηήζεσλ. Ζ ζηνρεπκέλε θαζνδήγεζε (coaching)  

πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αηνκηθή βειηίσζε, ζηελ πξφνδν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμή ηνπ. 

Μέρξη ζήκεξα ν φξνο coaching δελ έρεη απνδνζεί επαξθψο ζηα ειιεληθά. Ζ θαιχηεξε δπλαηή 

πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ είλαη απηή ηεο «επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο» πνπ παξέρεηαη ζηα 

άηνκα, ηα νπνία εηζάγνληαη ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη απφθηεζεο γλψζεσλ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε 

επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ. Τν coaching ζεσξείηαη 

γεληθά σο κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή παξνρήο ζπκβνπιψλ, ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο εζηηάδεη ζε εηδηθφηεξα θαζήθνληα, ζηηο δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο θαη 

έρεη θαηά θάπνην ηξφπν ζρέζε κε ηελ απφδνζε (performance) (Green, Holmes, & Shaw, 

1991). 

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

παξνχζαο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Coach γηα κία απνηειεζκαηηθή  

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλεμαξηήηνπ πξνυπεξεζίαο.  
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1. Η διαπκήρ επαγγελμαηική καθοδήγηζη ηυν εκπαιδεςηικών 

1.1. Δννοιολογική πποζέγγιζη ηηρ επαγγελμαηικήρ καθοδήγηζηρ 

Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ φξν θαζνδήγεζε ή αιιηψο 

ζπκβνπιεπηηθή (coaching), κπνξνχκε λα ηελ πεξηγξάςνπκε σο εθείλε ηε ζπλεξγαηηθή, 

δνκεκέλε θαη ζπλερή δηαδηθαζία, κεηαμχ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε ζθνπφ 

(νη εθπαηδεπφκελνη) λα  κπνξέζνπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο. Ζ 

εθπαίδεπζε γίλεηαη απφ εηδηθνχο θαη πεπεηξακέλνπο αλζξψπνπο ζην αληηθείκελφ ηνπο, πνπ 

νλνκάδνληαη θαζνδεγεηέο (Coaches) θαη ε εμάζθεζε γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, έρνληαο 

κηα ζπλερή ξνή (Leat et al., 2010). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαζνδήγεζε κε ηε κνξθή πνπ ηε ζπλαληάκε ζήκεξα, σο κηα 

επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, εκθαλίζηεθε επίζεκα γηα πξψηε θνξά, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1980 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Σχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, ε θαζνδήγεζε 

έρεη ξίδεο ζε ηξεηο θχξηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, πνπ είλαη ν θιάδνο ηεο ςπρνζεξαπείαο 

θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο (management) θαη ν θιάδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ απηφ-θαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Καλειίδνπ, 2010).  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηέο, κέζσ ηεο παξνρήο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, θαζνδήγεζεο 

αιιά θαη ζπκβνπιψλ, ζηνρεχνπλ ζε κία κνξθή αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, 

επηηπγράλνληαο θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν, αηνκηθφ ή επαγγεικαηηθφ ζηφρν. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε εζηηάδεηαη ζηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη φρη γεληθφηεξσλ ζθνπψλ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα,  ε 

ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Renton, 2009). 

Μέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε, ην άηνκν θαιείηαη λα αλαθαιχςεη θαη λα θαιιηεξγήζεη απηφ πνπ 

έρεη ήδε κέζα ηνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη γηα λα πξνρσξήζεη έλαο άλζξσπνο κπξνζηά ζην 

επάγγεικά ηνπ αιιά θαη ζηε δσή ηνπ γεληθφηεξα, πνιιέο θνξέο, ρξεηάδεηαη ηελ θαηάιιειε 

θαιιηέξγεηα αιιά θαη ελζάξξπλζε, κέζσ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα απνθηήζεη απηνγλσζία, 

κεγαιχηεξε ζηφρεπζε θαη επίγλσζε ησλ επηινγψλ ηνπ, ελψ παξάιιεια απνθηά ην θαηάιιειν 

έλαπζκα γηα δξάζε (Νηθνιάνπ, 2014). 

O θαζνδεγεηήο ζθνπεχεη ζην λα εθπαηδεχζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπo ηα άηνκα θαη λα 

νξγαλψζεη, φρη κφλνο ηνπ αιιά απφ θνηλνχ καδί ηνπο, έλα ζρέδην, ην νπνίν βήκα πξνο βήκα 

ζα νδεγήζεη πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, πνπ έρνπλ ζέζεη (Κέληξν Γπλαηθείσλ Μειεηψλ 

θαη Δξεπλψλ, 2013).  

Τν coaching πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ αηφκνπ, 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπίζεο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ ηδησηηθή δσή ελφο αηφκνπ. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δηαξθεί γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επηθεληξψλεηαη ζε εηδηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηφρνπο. 

Σηε ζεκεξηλή επνρή ζπλδέεηαη κε ην mentoring θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 
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1.2. Η έννοια ηηρ επαγγελμαηικήρ καθοδήγηζηρ ζηη ζσολική μονάδα 

Σηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο απνθηά αθφκα 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία (Killion, 2009), θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα βαξπζήκαλην γηα ηελ 

θνηλσλία αιιά θαη γεκάην πξνθιήζεηο, αθνχ ζπλερψο ζεκεηψλνληαη αιιαγέο, θάηη πνπ 

απαηηεί ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο 

πξνζέγγηζεο, ε νπνία αμηνπνηεί κηα επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ κάζεζε, κεηαζέηεηαη ην θέληξν 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ κεηαθέξεηαη απφ ηελ «εμσηεξηθή απζεληία» (δειαδή ηνλ 

εθπαηδεπηή) ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο απηνγλσζίαο, θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ εμέιημε. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ν εθπαηδεπηηθφο θαηαλνεί φηη ν ίδηνο είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη ν ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή κεηαβίβαζε 

γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο ηνπ (Γεδνχιε & Καηζαξνχ, 2008). 

 Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, 

απηφ πνπ πξέπεη λα έρεη ζαλ θεληξηθφ γλψκνλα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, είλαη ε επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ ζηφρσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ θαιείηαη λα ππνδείμεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ζηνλ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο κε βάζε 

απηνχο (ηνπο ζηφρνπο) ζα πξνζαξκφζεη ηε δνπιεηά ηνπ, πνπ ζα απνηειεί αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαη θνηλνχ ζπληνληζκνχ, ηφζν κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη κε ηελ 

ππφινηπε εγεηηθή νκάδα θαη ηελ θνηλφηεηα επηζεψξεζεο (Harrison & Killion, 2006). Αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε πεξίπησζε θαη 

είλαη ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ησλ ζηφρσλ θάζε θνξά, πξνο επίηεπμε. 

Τέινο, είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαζνδεγεηέο 

θαη λα κνηξάδνληαη καδί ηνπο ηφζν ηελ επίβιεςε, φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξερφκελνπ 

έξγνπ. Ζ εμέηαζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο, θξίλεηαη αλαγθαία θαη πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζψο 

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δχλαηαη λα εληνπηζηνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία ή νη παξαιείςεηο ηνπ 

ζρεδίνπ θαζνδήγεζεο θαη λα ππεξθεξαζηνχλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπ (Harrison & Killion, 

2006). 

1.3. Η διαπκήρ επαγγελμαηική καθοδήγηζη ηυν εκπαιδεςηικών και η ζημαζία ηηρ 

Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ ηε 

ζσζηή θαζνδήγεζε (coaching). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα δεηήζεη 

ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκβνπιή θάπνηνπ πξνζψπνπ, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πξνπνλεηήο θαη 

ζχκβνπινο θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα μεπεξάζεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε ή ζα ηνλ 

θαηεπζχλεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 257 απφ 392 

Ζ δηαξθήο επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κάζνπλ, λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ην δπλακηθφ ηνπο. Μαζαίλνληαο, νη 

ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, λα αληηκεησπίδνπλ κε ην ζσζηφ ηξφπν ηα πξνβιήκαηά ηνπο είλαη ζε 

ζέζε λα κεηαδψζνπλ ηε δεμηφηεηα απηή θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο  (Johnson, 2013). 

Ο ζθνπφο ηνπ coaching είλαη λα παξέρεη εζηηαζκέλε ππνζηήξημε, γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  Ζ  επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε, ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο, δχλαηαη: 

 λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο λέεο  αληηιήςεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπκε.  

 λα ηνπο εθπαηδεχζεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κάζεζεο ζε νπνηαδήπνηε 

νκάδα καζεηψλ.  

 λα ηνπο ελεκεξψζεη θαη λα ηνπο δηδάμεη λέεο κνξθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

 λα ηνπο εμαζθήζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 

ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλερήο θαη λα νδεγεί 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Bolam, 1993; Ζawkins & Smith, 2006). Πξάγκαηη, έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επηηπρεκέλν φηαλ επελδχεη ζηελ 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηνράδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο εξεπλεηέο Donaldson (2011). 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ηθαλνί φρη απιά λα επηηεινχλ ην έξγν ηνπο 

(δειαδή, ηε δηδαζθαιία) κε επηηπρία, αιιά λα εκπιέθνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο, 

ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ απνηειψληαο ηνλ θπξηφηεξν 

δηακνξθσηηθφ παξάγνληα θάζε εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. 

1.4. Ο πόλορ ηος Coach ζε ένα ππόγπαμμα επαγγελμαηικήρ καθοδήγηζηρ 

Δίλαη γεγνλφο, φηη ν ξφινο ηνπ θαζνδεγεηή (Coach) είλαη πνιχπιεπξνο θαη ζπλίζηαηαη, ηφζν 

ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε δηαδξνκή ηνπ (ε νπνία ελδέρεηαη λα είλαη θαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηνπ), φζν θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

θάηη πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηε κάζεζή ηνπ, ζε δεηήκαηα, φρη κφλν πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

Δπίζεο, ν θαζνδεγεηήο ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ, νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηα άηνκα λα δνπλ 

ππφ ην πξίζκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηφρνπ, λα μεθαζαξίδνπλ κφλνη ηνπο, ελ ηέιεη, ηε ζθέςε 

θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηνπο επηηχρνπλ. Ο 

εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη, πψο λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, ηφζν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη λα 

ζπλαηζζάλεηαη ηελ αηνκηθή ηνπ επζχλε γηα φ,ηη ηνπ ζπκβαίλεη (Νηθνιάνπ, 2014). 
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Ο Coach νξγαλψλεη θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκνζηεί ζε απηή. Ζ θαζνδήγεζε επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε 

λέαο θνπιηνχξαο αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, αθνχ φια ηα κέιε 

δξνπλ πην απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη κε ελζπλαίζζεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο επζχλεο ηνπο 

ζηελ φιε δηαδηθαζία. Ο Killion (2009), επηζεκαίλεη επίζεο, φηη ν Coach ιεηηνπξγεί σο εηδηθφο 

εθπαηδεπηηθφο θαη ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, βνεζψληαο ηνπο κε ην «ηη» θαη ην «πσο» 

ηεο δηδαζθαιίαο. Βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, λα ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, λα ζρεδηάδνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζχκθσλα κε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα 

ζέηνπλ ζηφρνπο βειηίσζεο. Σπλνπηηθά, ν Coach: 

 δηεπθνιχλεη, ηελ νκαδηθφηεηα, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο αληαιιαγέο απφςεσλ ηφζν 

κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο 

(Harrison & Killion, 2006).  

 εληνπίδεη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλεξγάδεηαη θαη ζπδεηά θνηλά 

ζέκαηα ελδηαθέξνληνο θαη πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη ηδέεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 σο ππνζηεξηθηήο ηάμεο, ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα (Knight, 2009). Μπνξεί ν ίδηνο λα επηδείμεη κία  δηδαζθαιία ή λα 

παξαθνινπζήζεη ηνλ θαζνδεγνχκελν ζε κία δηδαζθαιία θαη έπεηηα, κε ηελ θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφηεζε λα επηζεκάλεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ή λα ζπδεηήζεη ηη ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη δηαθνξεηηθά (Killion, 2009). 

 απνηειεί κηα δχλακε γηα αιιαγή θαη βειηίσζε ζρνιείσλ, κηα θαη κπνξεί λα ζηεξίμεη 

επηβεβιεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο (Knight, 2007). Πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νξγαλψλνληαο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σπληνλίδεη επηζθέςεηο αλά ηκήκα, 

σζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έξεπλα θαη ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θνηλνηήησλ 

κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

άιια ζρνιεία (Killion, 2009). 

Ζ εθπαηδεπηηθή θαζνδήγεζε (instructional coaching), είλαη εθείλν ην είδνο ηεο 

θαζνδήγεζεο, φπνπ νη εθπαηδεπηέο (ή αιιηψο εθπαηδεπηηθνί θαζνδεγεηέο-instructional 

coaches) ζηνρεχνπλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δειαδή, ησλ παηδαγσγψλ), 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε απνδεδεηγκέλσλ θαη ελδεδεηγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. 

Πξνθεηκέλνπ, νη θαζνδεγεηέο λα είλαη επηηπρεκέλνη ζην έξγν ηνπο, νθείινπλ λα θαηέρνπλ 

κία πιεζψξα δεμηνηήησλ, ηφζν επηθνηλσληαθψλ, φζν θαη άξηηαο αθαδεκατθήο 

εθπαίδεπζεο (Killion, 2009). 

Πέξα απφ ηελ παξνρή πιηθνχ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ν θαζνδεγεηήο απνηειεί έλαλ 

ζπλ-δηνξγαλσηή, έλαλ ζπλ-δηδάζθαιν θαη έλαλ πάξνρν αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, δε ζα μεπεξαζηνχλ κφλν νη δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα, αιιά ζα δηδαρζνχλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, δνπιεχνληαο ζπλεξγαηηθά. Ο κελ 
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εθπαηδεπηηθφο ζα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ, απνθηψληαο λέεο γλψζεηο 

θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη ν δε θαζνδεγεηήο ζα απνθηήζεη εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαζνδήγεζεο  (Von Frank, 2010). 

2. Μεθοδολογία Έπεςναρ 

2.1. κοπόρ –ηόσοι-Δπεςνηηικά επυηήμαηα  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη ζαλ ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

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

επαγγεικαηηθνχ θαζνδεγεηή (Coach) ζηελ θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη:  

 

 Να εμεηαζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαξθνχο θαζνδήγεζεο θαη ζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 Να δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ επαγγεικαηία θαζνδεγεηή ζε έλα πξφγξακκα ζηήξημεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα      

Απφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο έρνπλ πξνθχςεη ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,  ηα νπνία 

θαη δηεξεπλψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: 

1. Πνηα ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο νξγαλσκέλεο θαη δηαξθνχο θαζνδήγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ; 

2. Πνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ;  

3. Πνηνο είλαη ν ξφινο ελφο ζσζηνχ επαγγεικαηία θαζνδεγεηή ζε έλα πξφγξακκα 

θαζνδήγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα;   

2.2. Η επεςνηηική μέθοδορ 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρηεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ, λα παξνπζηαζηνχλ 

αξηζκεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη λα ζπζρεηηζηνχλ επθνιφηεξα κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Σθνπφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη ε εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ.  Ζ 

πνζνηηθή έξεπλα ζπλδέεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο, καζεκαηηθά κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο. Σχκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion & 

Morrison (2008), «νη επηζθνπήζεηο θαηά θαλφλα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
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ρξνληθφ ζεκείν, απνζθνπψληαο λα πεξηγξάςνπλ ηε θχζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ ή λα 

εληνπίζνπλ ζηαζεξέο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο» 

(ζει. 290).  

2.3. Γείγμα ηηρ έπεςναρ 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία 

ζθνπηκφηεηαο (Cohen et al., 2008). Δπεηδή ν πιεζπζκφο ζηφρνο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλνο γηα 

κηα έξεπλα πνπ αθνινπζεί πεξηνξηζκνχο (θφζηνπο, ρξφλνπ), ν εξεπλεηήο πεξηφξηζε ην δείγκα 

ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 3εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο ηνπ Ν. Δπβνίαο. Ζ επηινγή ηεο 

δείγκαηνο έγηλε, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, κηαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα είλαη ε πεξηνρή 

εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή θαη ήηαλ πην εχθνιε ε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθφκα θαη κε 

θπζηθή παξνπζία. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 132 ζπκκεηέρνληεο, 42 απφ ηνπο 

νπνίνπο είλαη άλδξεο (31,8%) θαη 90 είλαη γπλαίθεο (68,2%), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα 1. 

Πίνακαρ 1. Καηανομή ζςμμεηεσόνηυν υρ ππορ ηο θύλο 

  Φύλο 

  Ν % 

Άλδξαο 42 31,80% 

Γπλαίθα 90 68,20% 

Σχλνιν  132 100,00% 

2.4. Δπγαλείο ζςλλογήρ δεδομένυν ηηρ έπεςναρ  

Ωο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ  ρξεζηκνπνηήζεθε ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ είλαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Κειπαλίδε (1999), «ε πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, γηαηί 

επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο» (ζει. 81).  

Οη 24 εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θιεηζηέο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη εχθνιε 

επεμεξγαζία θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS θαη θαηά 

πεξίπησζε κε ηε ρξήζε ηνπ Υπνινγηζηηθνχ Φχιινπ Microsoft Excel V7. Αλαπηχρζεθε έλα 

εληαίν εξσηεκαηνιφγην θαη γηα ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία είδε θιηκάθσλ 

κέηξεζεο:  

α) ε νλνκαζηηθή θιίκαθα (θχιν, πξφζζεηεο ζπνπδέο, εξγαζηαθή ζρέζε, ζέζε επζχλεο) 

β) ε αλαινγηθή (ηζνδηαζηεκηθή) θιίκαθα  (ειηθία, έηε πξνυπεξεζίαο)   

γ) ε θσδηθνπνηεκέλε πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηεκάησλ Likert κε δηαβάζκηζε απφ ην: Πάξα 

πνιχ = 5, Πνιχ = 4, Αξθεηά = 3, Λίγν = 2, Καζφινπ = 1. Οη Cohen et al., (2008) αλαθέξνπλ 

φηη «νη θιίκαθεο ηεξάξρεζεο είλαη πνιχ ρξήζηκνη κεραληζκνί γηα ηνλ εξεπλεηή, θαζψο 
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ελζσκαηψλνπλ έλα βαζκφ επαηζζεζίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνθέξνπλ πνζνηηθά δεδνκέλα» (ζει.426). Ο Creswell  (2011), επηζεκαίλεη φηη ε 

θιίκαθα απηή απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ (Creswell, 2011). 

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ή ζπλάθεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ δείθηε 

Cronbach’ s Alpha. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ν δείθηεο ππνινγίζηεθε ζε 

0,958 θαη δείρλεη έλα εμαηξεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (πίλαθαο 

5.6.1). Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο αλά εξψηεζε δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3. 

Πίνακαρ 3. Cronbach's Alpha δείκηηρ αξιοπιζηίαρ εζυηεπικήρ ζςνοσήρ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,958 53 

2.4.1. Γιάπθπυζη επυηημαηολογίος 

Τν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα κέξε: 

 Πποθίλ εκπαιδεςηικού: πεξηιακβάλνληαη 7 εξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ 

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

ηίηινπο ζπνπδψλ, ζέζε επζχλεο, θαζεζηψο εξγαζίαο. 

 Αναγκαιόηηηα οπγανυμένηρ καθοδήγηζηρ ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ: (εξσηήζεηο 1-5) 

- αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο απφ έλαλ επαγγεικαηία 

θαζνδεγεηή ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 Ρόλορ ηος επαγγελμαηικού καθοδηγηηή ζε ένα ππόγπαμμα καθοδήγηζηρ 

εκπαιδεςηικών (εξσηήζεηο 6 – 19) - αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θαζνδεγεηή. 

 Οθέλη ηηρ επαγγελμαηικήρ καθοδήγηζηρ για ηον καθοδηγούμενο : (εξσηήζεηο 20-

24) - αλαθέξεηαη ζηα νθέιε γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν.  

2.5. Πεπιοπιζμοί έπεςναρ 

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

πνζνηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

επηρεηξήζεθε ηξηγσλνπνίεζε ζηε κεζνδνινγία, κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο 

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. 
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Δπίζεο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ζρεηηθφ κηθξφ, πεξηνξηζκέλν ζε θνληηλά ζρνιεία κε ηνλ 

ρψξν εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή θαη φρη αλαινγηθφ απφ φια ηα ζρνιεία ηεο Δχβνηαο, γεγνλφο πνπ 

δπζθνιεχεη ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ ιφγσ ηεο κε χπαξμεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θαζνδεγεηή, ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ 

πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηα νθέιε κίαο νξγαλσκέλεο, ζπζηεκαηηθήο θαη δηαξθνχο 

θαζνδήγεζεο.  

3. Αποηελέζμαηα 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επεμεξγαζίεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη νη 

επί κέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έγηλε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS V20 

(Statistical Package for Social Sciences), θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ Υπνινγηζηηθνχ Φχιινπ 

Microsoft Excel V7.  

3.1. Αποηελέζμαηα πεπιγπαθικήρ ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ ηυν δημογπαθικών και 

ςπηπεζιακών ζηοισείυν 

Τν δείγκα απνηειείηαη απφ 132 ζπκκεηέρνληεο, 42 απφ ηνπο νπνίνπο είλαη άλδξεο (31,8%) θαη 

90 είλαη γπλαίθεο (68,2%). Ζ θαηαλνκή ηεο ειηθίαο ησλ αλδξψλ, εκθαλίδεη φηη νη 

πνιππιεζέζηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο γηα ηνπο άλδξεο είλαη 41-45 εηψλ θαη 51-55 εηψλ (απφ 9 

ζπκκεηέρνληεο, 21,4% ησλ αλδξψλ ε θάζε ειηθηαθή νκάδα). Ζ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ ησλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεη φηη ε επηθξαηέζηεξε νκάδα είλαη 31-35 εηψλ (19 

ζπκκεηέρνπζεο, 21,1% ησλ γπλαηθψλ). Οη άλδξεο ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο 

ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο απφ φηη νη γπλαίθεο, ελψ νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο.  

Ζ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα παξνπζηάδεη (φπσο είλαη 

αλακελφκελν) κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηνπο δαζθάινπο - ΠΔ70, (97 ζπκκεηέρνληεο, 

73,5%). Αθνινπζνχλ νη εηδηθφηεηεο εηδηθήο αγσγήο (ΠΔ71) κε 13 ζπκκεηέρνληεο (9,8%), θαη 

ηεο θπζηθήο αγσγήο (ΠΔ11) θαη Αγγιηθψλ (ΠΔ06) κε 8 ζπκκεηέρνληεο (6,1%) ε θαζεκηά.  

Όζνλ αθνξά ηα έηε πξνυπεξεζίαο ε επηθξαηέζηεξε νκάδα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 6-10 έηε (35 ζπκκεηέρνληεο, 26,5%).  Ζ θαηαλνκή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 4, 

εκθαλίδεη  φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ην βαζηθφ πηπρίν (95 ζπκκεηέρνληεο, 

72%), 9 εξσηψκελνη (6,8%) έρνπλ απνθηήζεη δεχηεξν πηπρίν, ελψ 23 ζπκκεηέρνληεο (17,4%) 

θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Γηδαθηνξηθφ θαηέρνπλ 5 ζπκκεηέρνληεο  (3,8%). 

  



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 263 απφ 392 

Πίνακαρ 4. Καηανομή εκπαιδεςηικών υρ ππορ ηοςρ ηίηλοςρ ζποςδών 

Σίηλοι ζποςδών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Βαζηθφ Πηπρίν 95 72,0 72,0 72,0 

Γεχηεξν πηπρίν 9 6,8 6,8 78,8 

Μεηαπηπρηαθφ 23 17,4 17,4 96,2 

Γηδαθηνξηθφ 5 3,8 3,8 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

3.2. Πεπιγπαθική ζηαηιζηική ανάλςζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ έπεςναρ    

3.2.1. 1ορ Άξοναρ: Αναγκαιόηηηα  οπγανυμένηρ καθοδήγηζηρ ζηιρ ζσολικέρ 

μονάδερ 

Ο άμνλαο απηφο ζρεηίδεηαη, κε ηελ αλαγθαηφηεηα έληαμεο νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 5. 

3.2.1.1. ημαζία διαπκούρ και οπγανυμένηρ καθοδήγηζηρ ζηιρ 

εκπαιδεςηικέρ μονάδερ 

Σηελ εξψηεζε «Σε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη: Έλαο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη δηαξθή θαη 

νξγαλσκέλε ππνζηήξημε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο» θαηαγξάθεηαη 

κία ζεηηθή άπνςε απφ πεξίπνπ 7 ζηνπο 10 εθπαηδεπηηθνχο ηνπο δείγκαηνο (92 άηνκα, 70,2%), 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάγθε θαη ηελ αλάγθε πνπ αλαγλσξίδνπλ γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα νξγαλσκέλε ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδεη κηα αξλεηηθή ηάζε ζηηο απφςεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ ε  επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο καο, επαξθεί γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σπγθεθξηκέλα, 83 άηνκα (63,3%) απάληεζαλ θαζφινπ 

ή ιίγν, 38 άηνκα (29%) απάληεζαλ αξθεηά θαη 10 άηνκα (7,6%) απάληεζαλ πνιχ, ελψ 

θαλέλαο δελ απάληεζε πάξα πνιχ. Απηέο νη απαληήζεηο ζπκθσλνχλ κε ην πάγην αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα δηαξθή ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, δεδνκέλνπ φηη ε ππάξρνπζα είλαη 

αλεπαξθήο. 

Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ εθηηκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο φηη ε βνήζεηα απφ έλαλ επαγγεικαηηθφ θαζνδεγεηή (Coach) κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

παξνπζηάδεη φηη ζρεδφλ έλαο ζηνπο δπν εθθξάδεη κηα ζεηηθή ζηάζε (60 άηνκα, 46,1%). Ζ 
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ζεκαληηθή βνήζεηα, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο θαζνδεγεηήο, έρεη αλαδεηρζεί κέζα απφ 

ηελ έξεπλα ησλ Joellen & Killion (2009), θαζψο θαη ηνπ Killion (2009). 

3.2.1.2. Πολιηεία και επαγγελμαηική ανάπηςξη εκπαιδεςηικών 

Δληνλφηαηε είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ βαζκφ πνπ 

εθηηκνχλ φηη ε πνιηηεία παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ πεξηζζφηεξνη απφ 8 ζηνπο 10 (113 άηνκα, 

86,2%) απάληεζαλ θαζφινπ ή ιίγν, θαη κφλν έλαο/κηα απάληεζε πάξα πνιχ. Απηφ είλαη 

ελδεηθηηθφ ησλ απφςεσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γχξσ απφ ην έιιεηκκα ηεο 

πνιηηείαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. Ζ αλάγθε γηα ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ειιείςεηο, πνπ 

ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ, είλαη θάηη πνπ επηζεκαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Παπαλανχκ, 

2003; Παηνχλα θαη ζπλ., 2005). 

Ζ ζεηηθή ηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηππψλεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

εξψηεζε «Σε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη: Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ», αθνχ πεξηζζφηεξνη 

απφ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο (100 άηνκα, 76,3%) απάληεζαλ πνιχ ή πάξα πνιχ. Οη ζεηηθέο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλάδνπλ κε ηνπο Hargreaves & Fullan (2000), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Ο πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα έληαμεο 

νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ζ ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε εκθαλίδεη φηη ε δήισζε κε ηελ πην έληνλε ζεηηθή ηάζε ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη  «Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ», ελψ αληηζέησο, ε δήισζε κε ηελ 

πην έληνλα αξλεηηθή ηάζε είλαη φηη «Ζ πνιηηεία παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Πίνακαρ 5. Αναγκαιόηηηα ένηαξηρ οπγανυμένηρ καθοδήγηζηρ ηυν εκπαιδεςηικών 

Σε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη:   Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1. Έλαο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη δηαξθή θαη 

νξγαλσκέλε ππνζηήξημε. 

Ν 2 5 32 51 41 

% 1,5 3,8 24,4 38,9 31,3 

2. Ζ  επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο 

καο, επαξθεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. 

 

 

Ν 18 65 38 10 
 

% 13,7 49,6 29,0 7,6 
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3. Ζ βνήζεηα απφ έλαλ επαγγεικαηηθφ θαζνδεγεηή 

(Coach) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Ν 7 23 40 44 16 

% 5,4 17,7 30,8 33,8 12,3 

4. Ζ πνιηηεία παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Ν 43 70 16 1 1 

% 32,8 53,4 12,2 ,8 ,8 

5. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Ν 2 5 24 57 43 

% 1,5 3,8 18,3 43,5 32,8 

3.2.2. 2ορ άξοναρ:  Ο Ρόλορ ηος επαγγελμαηικού καθοδηγηηή ζε ένα ππόγπαμμα 

καθοδήγηζηρ 

Ο δεχηεξνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach). Απηφο 

ζρεηίδεηαη κε 14 εξσηήζεηο (6-19), πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο γχξσ απφ απηφλ ηνλ ξφιν.  

Ζ πξψηε εξψηεζε ηεο νκάδαο είλαη «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε                 

φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

είλαη: Να νξγαλψλεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνζαξκνζκέλν ζηνπο               

ζηφρνπο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο». Ζ θπξίαξρε ηάζε ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη νπδέηεξε (53 ζπκκεηέρνληεο, πνζνζηφ 40,2%).  

Ζ δεχηεξε εξψηεζε ηεο νκάδαο αλαθέξεη «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ          

εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή        

κνλάδα είλαη: Να βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ                

θαη ηθαλνηήησλ». Ζ ηάζε πνπ επίζεο παξαηεξείηαη ζην δείγκα είλαη νπδέηεξε (58 

ζπκκεηέρνληεο, πνζνζηφ 43,9%). Σχκθσλα κε ηνλ  Killion (2009), ν Coach ιεηηνπξγεί        

σο εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο, κε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, βνεζψληαο ηνπο θαζνδεγνχκελνπο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε 

φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

είλαη : Να δξα σο πάξνρνο πιηθνχ (έληππνπ ή ειεθηξνληθήο κνξθήο), ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ», παξνπζηάδεη  κηα ζεηηθή ηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη ζπκθσλνχλ φηη 

απηφ ηζρχεη πνιχ – πάξα πνιχ (42,5%). 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εξψηεζε: «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ 

εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα είλαη : Να παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε», θαηαγξάθνληαο 

επίζεο κηα ζεηηθή ηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (42,5%).   

Ζ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ 

άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  
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εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να ζπκβνπιεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην πψο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη», παξνπζηάδεη φηη ειαθξψο πάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο έρνπλ ζεηηθή άπνςε (50,8%).  

Παξφκνηα ζεηηθή ηάζε θαηαγξάθεηαη θαη αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, 

ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  

εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη: Να πξνηείλεη λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο  

δηδαζθαιίαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηνπο» κε 68 ζπκκεηέρνληεο (51,5%) λα έρνπλ 

απαληήζεη αζξνηζηηθά πνιχ θαη πάξα πνιχ. 

Ζ ζεηηθή ηάζε παξνπζηάδεηαη πην έληνλε γηα ηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην 

βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  εθπαηδεπηηθνχ, ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να παξνπζηάδεη λέεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζα απφ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο» ζηελ νπνία πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (54,6%) απάληεζαλ πνιχ ή πάξα πνιχ.  

 Σε παξφκνηα θαηεχζπλζε, αλ θαη θάπσο πην κεηξηαζκέλεο, είλαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή 

(Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ζέζεη». Ζ  ηάζε πνπ 

θπξηαξρεί είλαη ε ζεηηθή (61 άηνκα, πνζνζηφ 46,2%).  Ζ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο είλαη έλα ζεκείν πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ Killion 

(2009), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ζην θνκκάηη απηφ ν Coach ιεηηνπξγεί σο εηδηθφο 

εθπαηδεπηηθφο. 

 Αλάινγα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή 

ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  

εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε δεηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο». Τν δείγκα απνηππψλεη κηα ζεηηθή 

ηάζε (46,2% απάληεζαλ αζξνηζηηθά πνιχ ή πάξα πνιχ). 

Σηελ ίδηα ζεηηθή θαηεχζπλζε (43,9%) πξνζαλαηνιίδνληαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή 

(Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο θαη λα 

αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε θέληξν ην ζρνιείν». 

Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε 

φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

είλαη : Να ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θνηλνηήησλ κάζεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ», 

παξνπζηάδνπλ κηα ηάζε ζεηηθή (38,6%), φρη ηδηαίηεξα έληνλε αθνχ πξνζεγγίδεη ηελ νπδέηεξε 

(35,6%). 

Θεηηθή ηάζε ζηηο απαληήζεηο σο πξνο ηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ 

εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα είλαη : Να αλαηξνθνδνηεί θαη λα βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ απηναμηνιφγεζή 

ηνπ, κέζα απφ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε», θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο (42,4%). 
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Τν ζηνηρείν ηνπ αλαζηνραζκνχ είλαη απηφ πνπ εξεπλάηαη απφ ηελ εξψηεζε «Καηά ηελ άπνςή 

ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach)  

εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαζηνραζηεί 

επάλσ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ κεζφδνπο». Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ζε κηα ζεηηθή 

θαηεχζπλζε, κε 57 εξσηψκελνπο (43,2%) λα έρνπλ δψζεη ζεηηθή απάληεζε. 

Τέινο, ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε 

«Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνην βαζκφ εθηηκάηε φηη ν ξφινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή 

(Coach) εθπαηδεπηηθνχ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη : Να πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθφηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα», : 58 απφ ηνπο εξσηψκελνπο (43,9%) έρνπλ δψζεη ζεηηθή 

απάληεζε. 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ  

Δπαγγεικαηηθνχ Καζνδεγεηή (Coach) εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαιχζεθαλ ζηηο παξαγξάθνπο 

πνπ κφιηο πξνεγήζεθαλ, ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 6.  

Πίνακαρ 6. Καηανομή ζςμμεηεσόνηυν υρ ππορ ηιρ απότειρ ηοςρ για ηον πόλο ηος Δπαγγελμαηικού 

Καθοδηγηηή (Coach)  

Ο πόλορ ηος Δπαγγελμαηικού Καθοδηγηηή 

(Coach)  εκπαιδεςηικού είναι :    

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

6. Να νξγαλψλεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζαξκνζκέλν ζηνπο ζηφρνπο 

θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Ν 10 25 53 30 12 

% 7,6 18,9 40,2 22,7 9,1 

7. Να βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ. 

Ν 10 16 58 28 16 

% 7,6 12,1 43,9 21,2 12,1 

8. Να δξα σο πάξνρνο πιηθνχ (έληππνπ ή 

ειεθηξνληθήο κνξθήο), ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

Ν 11 19 45 36 20 

% 8,3 14,4 34,1 27,3 15,2 

9. Να παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε. 

Ν 10 22 42 43 13 

% 7,6 16,7 31,8 32,6 9,8 

10. Να ζπκβνπιεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην πψο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο 

παξνπζηάδνληαη. 

Ν 9 13 41 45 22 

% 6,8 9,8 31,1 34,1 16,7 

11. Να πξνηείλεη λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο  

δηδαζθαιίαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 

Ν 8 12 42 43 25 

% 6,1 9,1 31,8 32,6 18,9 

12. Να παξνπζηάδεη λέεο παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο, θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, κέζα απφ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο. 

Ν 10 15 34 43 29 

% 7,6 11,4 25,8 32,6 22,0 

13. Να θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ζέζεη. 

Ν 11 18 39 43 18 

% 8,3 13,6 29,5 32,6 13,6 
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14. Να θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. 

Ν 12 14 44 45 16 

% 9,1 10,6 33,3 34,1 12,1 

15. Να εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο θαη λα 

αλαιακβάλεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε θέληξν ην 

ζρνιείν. 

Ν 8 25 39 35 23 

% 6,1 18,9 29,5 26,5 17,4 

16. Να ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θνηλνηήησλ 

κάζεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ν 11 21 47 37 14 

% 8,3 15,9 35,6 28,0 10,6 

17. Να αλαηξνθνδνηεί θαη λα βνεζάεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ, κέζα 

απφ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε. 

Ν 10 23 41 39 17 

% 7,6 17,4 31,1 29,5 12,9 

18. Να βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αλαζηνραζηεί επάλσ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ 

κεζφδνπο. 

Ν 10 19 45 42 15 

% 7,6 14,4 34,1 31,8 11,4 

19. Να πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθφηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Ν 12 26 34 30 28 

% 9,1 19,7 25,8 22,7 21,2 

3.2.3. 3ορ άξοναρ: Οθέλη ηηρ επαγγελμαηικήρ καθοδήγηζηρ για ηον 

καθοδηγούμενο 

Τα νθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν, δηεξεπλψληαη κέζσ 

πέληε εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Παξαηεξείηαη κηα θαζαξά ζεηηθή ηάζε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο ηέζζεξηο πξψηεο εξσηήζεηο: Σηελ εξψηεζε «Ζ 

βνήζεηα ελφο θαζνδεγεηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο επαγγεικαηηθή ηνπ πνξείαο», απηή ε ζεηηθή ηάζε 

απνηππψλεηαη απφ 61 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 46,2%), γηα ηελ εξψηεζε «Ζ νξγαλσκέλε 

θαζνδήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία», απφ ην 50%, ζηελ εξψηεζε  «Ζ νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο» ζεηηθά απάληεζαλ 63 

άηνκα (47,7%) θαη ζηελ εξψηεζε «Ζ ζσζηή θαζνδήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

νξγάλσζε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ», ε ζεηηθή ηάζε σο άζξνηζκα ησλ απνθξίζεσλ πνιχ + πάξα πνιχ είλαη 47%.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε «Ζ βνήζεηα απφ έλα θαζνδεγεηή, εληφο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο (πξνζβαζηκφηεηα, 

ειθπζηηθφηεηα αληηθεηκέλνπ, θφξηνο εξγαζίαο, έιιεηςε ρξφλνπ, εκέξεο θαη ψξεο καζεκάησλ, 

απηνεθηίκεζε, ειηθία), πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε», νη ζπκκεηέρνληεο εκθάληζαλ κηα εηθφλα κεηαμχ νπδέηεξεο θαη ζεηηθήο ηάζεο 

(39,4%) θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο. Τα απνηειέζκαηα απηά απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 7.  

Τα επξήκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζε φηη αθνξά ηε ζεκαζία ηεο 

θαζνδήγεζεο. Σχκθσλα κε ηνλ Langdon (2011), νη εθπαηδεπηηθνί, θαη ηδηαίηεξα νη 
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λενεηζεξρφκελνη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά βαζηδφκελνη ζηελ ζπκπαξάζηαζε, 

ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ Μεληφξσλ ηνπο. Δπίζεο, ε νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε  

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζην λα απνθηήζνπλ νη λένη εθπαηδεπηηθνί 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη  γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο (Moore – 

Johnson et al., 2005). 

Πίνακαρ 7. Οθέλη ηηρ επαγγελμαηικήρ καθοδήγηζηρ για ηον εκπαιδεςηικό 

ε ποιο βαθμό εκηιμάηε όηι:  
  

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 
Πάξα 

πνιχ 

20. Ζ βνήζεηα ελφο θαζνδεγεηή κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάζε εθπαηδεπηηθνχ, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο επαγγεικαηηθή ηνπ πνξείαο. 

N 6 14 49 42 19 

% 4,5 10,6 37,1 31,8 14,4 

21. Ζ νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία. 

N 3 18 43 53 13 

% 2,3 13,6 32,6 40,2 9,8 

22. Ζ νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο καζεηέο. 

N 9 20 36 54 9 

% 6,8 15,2 27,3 40,9 6,8 

23. Ζ ζσζηή θαζνδήγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

νξγάλσζε ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

N 4 19 45 44 18 

% 3,0 14,4 34,1 33,3 13,6 

24. Ζ βνήζεηα απφ έλα θαζνδεγεηή, εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα 

μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο (πξνζβαζηκφηεηα, 

ειθπζηηθφηεηα αληηθεηκέλνπ, θφξην εξγαζίαο, έιιεηςε 

ρξφλνπ, εκέξεο θαη ψξεο καζεκάησλ, απηνεθηίκεζε, 

ειηθία) πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.   

N 10 16 52 32 20 

4. ςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ 

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 ζημαζία και η αναγκαιόηηηα ηηρ οπγανυμένηρ και διαπκούρ καθοδήγηζηρ ηυν 

εκπαιδεςηικών 

Ζ ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη μεθάζαξε ζην φηη ε θαζνδήγεζε ζηα ζρνιεία 

εθαξκφδεηαη πνιχ ιίγν ή θαζφινπ. Σπγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη θαζφινπ ή ιίγν ε πνιηηεία 

παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ άπνςε απηή είλαη αλακελφκελε θαη ε αλάγθε γηα ζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνξηθά κε ειιείςεηο πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ, είλαη θάηη πνπ 

επηζεκαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Γνχθα, θαη ζπλ., 2008; Παπαλανχκ, 2003; Παηνχλα θαη 

ζπλ., 2005). Παξφκνηα αξλεηηθή άπνςε εμέθξαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην αλ ε  επηκφξθσζε 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο καο, επαξθεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζεηηθέο σο πξνο ην φηη ε βνήζεηα απφ έλαλ 

επαγγεικαηηθφ θαζνδεγεηή (Coach) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οη ζεηηθέο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλάδνπλ κε ηνπο Hargreaves & Fullan (1995). Ζ ζεκαζία ηεο νξγαλσκέλεο 

θαη δηαξθνχο θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

αλάπηπμή ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

έρεη αλαδεηρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Boyle et al., 2005; Bozeman & Feeney, 2007; Fletcher 

& Barrett, 2004).      

 Ρόλορ ηος επαγγελμαηικού καθοδηγηηή (Coach) ζε ένα ππόγπαμμα καθοδήγηζηρ 

εκπαιδεςηικών   

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη έλαο Coach πξέπεη θπξίσο λα παξνπζηάδεη 

λέεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζα απφ 

δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο. Απφςεηο πνπ έρνπλ αλαδεηρηεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Knight, 

2009; Killion, 2009; Von Frank, 2010). Δπηπιένλ λα ζπκβνπιεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη. Οη Harrison & Killion (2006) 

θαζψο θαη ν Johnson (2013), ζε έξεπλά ηνπο έρνπλ θαηαιήμεη  ζην ζπκπέξαζκα φηη κία 

ζσζηή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη θαζνδεγεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνπο 

πξψηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπο. Τέινο απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαδείρηεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ Coach ζηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο  θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

ζέζεη. Σε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ νδεγεζεί θαη άιινη εξεπλεηέο (Killion 2009; 

Knight, 2007). 

Οθέλη ηηρ επαγγελμαηικήρ καθοδήγηζηρ για ηον εκπαιδεςηικό 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί φηη έλαο επαγγεικαηίαο θαζνδεγεηήο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαζψο θαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ κπνξεί λα νξγαλψζεη επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα ηνλ βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Τα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζρεηηθά κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα νθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο, ζπκθσλνχλ κε απηά αληίζηνηρσλ 

εξεπλψλ (Langdon, 2011; Moore – Johnson et al., 2005; Welsh Government, 2015).  

Σπκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα κίαο νξγαλσκέλεο επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζεσξνχλ φηη ηνλ ξφιν απηφ κπνξεί λα ηνλ παίμεη θαη έλαο επαγγεικαηίαο, ν 

νπνίνο δηαζέηνληαο ηα θαηάιιεια πξνζφληα ζα κπνξεί λα ζηαζεί θαη λα ζηεξίμεη θάζε 

εθπαηδεπηηθφ μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.  
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Έηζη ινηπφλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξψπε, ε θαζνδήγεζε 

λα γίλεη έλα αλαγλσξηζκέλν πιένλ επάγγεικα, ζα κπνξνχζε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, ζην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο απηνλνκίαο ηνπο, λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

θαηαμησκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη γηα ηελ άξηηα επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζή ηνπο. Απηνί σο επαγγεικαηίεο ζα αλαπηχζζνπλ επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.    

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.  
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