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Abstract: This article presents the results of a descriptive and empirical research regarding 

the role of the primary school teacher as a mentor in the context of students’ internship at the 

Pedagogical Department of Primary Education of the University of the Aegean, as this role 

emerges according to the opinion of primary school teachers and university students. The aim 

is that these results be taken into consideration for the purpose of designing a mentoring 

internship model to be implemented at the Pedagogical Department of Primary Education of 

Aegean University. 

From the point of view of methodology, the research’s sample consists of 40 teachers and 40 

students who attended a scientific conference organised by the Pedagogical Department of 

Primary Education of the University of the Aegean in June 2016. Data were collected by 

means of a questionnaire specifically designed to meet the needs of the research and they 

were analysed by means of a descriptive analysis. 

From the analysis of the questionnaires it was found that: the main reason why teachers get 

involved as mentors is to spread knowledge and experience; providing counseling support, 

developing pedagogical skills and stimulating reflection constitute the most important actions 

on the mentor’s side; last, scheduled meetings, in which the progress of teaching is discussed, 

are the most important means of “counseling” (interaction) between mentor and student.  

In conclusion, the results of the research show that both primary school teachers and 

university students at the abovementioned Department consider that the teacher’s role as a 

mentor in students’ Internships is in many aspects important as regards facilitating and 

guiding students to attend mentoring programmes in the context of Internships at Pedagogical 

Departments. 

Keywords: mentoring, mentor, beginning teacher, relationship  

Πεξίιεςε: Τν άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο, εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ 
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αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο κέληνξα ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ησλ θνηηεηψλ ζην Π.Τ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, φπσο απηφο θαηαγξάθεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ, νχησο ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ κνληέινπ ηεο κεληνξείαο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην 

Τκήκα.  

Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα έρεη σο δείγκα 40 εθπαηδεπηηθνχο θαη 40 θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ κία επηζηεκνληθή εκεξίδα ηνπ Π.Τ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηνλ Ινχλην 

2016. Δξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ελψ ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ε 

πεξηγξαθηθή αλάιπζε.    

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθε φηη ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέληνξεο είλαη ε ζέιεζή ηνπο λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο θαη 

εκπεηξία, φηη νη ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ κέληνξα είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή 

ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε παξνρή εξεζηζκάησλ γηα 

αλαηξνθνδφηεζε – ζηνραζκφ, θαη φηη νη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο, γηα λα ζπδεηείηαη 

ε πξφνδνο ηεο δηδαζθαιίαο, απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ 

κέληνξα θαη θνηηεηή.  

Σπκπεξαζκαηηθά, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί 

φζν θαη νη θνηηεηέο ηνπ Π.Τ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζεσξνχλ φηη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο κέληνξα ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη 

πνιπδηάζηαηνο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ, νχησο ψζηε λα εληαρζνχλ 

ζε πξνγξάκκαηα κεληνξείαο ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα Παηδαγσγηθά 

Τκήκαηα. 

Λέμεηο θιεηδηά: κεληνξεία, κέληνξαο, εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο, πξαθηηθή άζθεζε, 

θνηηεηέο/ηξηεο.  

Δηζαγσγή 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έλλνηα ηνπ mentoring θαηαθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο δεκηνπξγνχληαη αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηα νπνία αλαδεηνχλ ηξφπνπο επίιπζεο κε λένπο πξσηνπνξηαθνχο 

ηξφπνπο (Φξαγθνχιεο, & Βαιθάλνο, 2011). Σηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα, ην Mentoring 

(Μεληνξεία) ζεζκνζεηήζεθε πνιχ πξφζθαηα (Ν.3848/2010) απφ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία, φπνπ 

επηθξνηεί ηελ απμάλνπζα ζεκαζία ηεο ε νπνία θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δηεζλψο 

ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή έξεπλα.  

Ο «Μέλησξ» ζηε κπζνινγία ήηαλ πηζηφο θίινο ηνπ Οδπζζέα, ηνπ νπνίνπ ηε κνξθή έπαηξλε ε 

ζεά Αζελά, γηα λα βνεζήζεη ηνλ Οδπζζέα ή ην γην ηνπ Τειέκαρν. Η νξνινγία απηή 

ζπλεζίδεηαη ζήκεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξφζσπν πνπ θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη 

θάπνηνλ, ψζηε λα θάλεη ζσζηέο επηινγέο. Η εηπκνινγία ηεο ιέμεο «Μέλησξ» είλαη απφ ην 
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«κελ», πνπ ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κέλνο, κλήκε, καλία, 

κάληεο θαη ηελ θαηάιεμε «ησξ», πνπ δείρλεη φηη θάπνηνο δξα ζπκβνπιεχνληαο, ιεηηνπξγεί σο 

πξφηππν, ππνβνεζεί ζηελ εμεχξεζε κνλνπαηηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

Η Μεληνξηθή σο θαζνδήγεζε είλαη ζήκεξα δεκνθηιήο ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία: ζηελ 

ηαηξηθή, ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηε βηνκεραλία, ζηηο ηξάπεδεο, ζην ζηξαηφ, ζηηο ηέρλεο, 

θιπ. Σηελ εθπαίδεπζε ε Μεληνξηθή ρξεζηκεχεη θπξίσο ζηελ θαζνδήγεζε καζεηεπνκέλσλ – 

σθεινχκελσλ. Η θαζνδήγεζε ιακβάλεη ηε κνξθή δηάδξαζεο κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ 

σθεινχκελνπ. Με ηε δηάδξαζε κεηαμχ ηνπο παξάγνπλ κνξθέο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη 

εξγαζίαο, κε πξφζεζε θαη ζρέδην, πξνζαλαηνιηζκνχο ζε απνηειέζκαηα. Τν λα καζαίλεηο λα 

δηδάζθεηο ππφ θαζνδήγεζε, ζεκαίλεη λα δηαδξάο πξφζσπν κε πξφζσπν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σε απηή ηε ζρέζε επίθεληξν είλαη ε εμέιημε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, κέληνξα θαη σθεινχκελνπ (Σαιβαξάο, Γ., 2013). 

1. Δθπαηδεπηηθόο ζύκβνπινο – κέληνξαο θαη ν ξόινο ηνπ 

Ο ζεζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ «κέληνξα» απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν θαηά ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ αλεξρφκελσλ θνηηεηψλ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Σε απηφ ην 

πιαίζην ν εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο – κέληνξαο αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ mentoring πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζεη, κπνξεί λα είλαη 

θιαζηθφο κέληνξαο, δάζθαινο, ζχκβνπινο, θξνληηζηήο/πξνπνλεηήο, πξφηππν ή παξάδεηγκα 

(Μεηνρηαλάθεο, 1999; Μάξθνπ, 2010).  

Γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέξζεη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν 

κέληνξαο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

(ManchesterMetropolitanUniversity, n.d.): 

▪ Απηνγλσζία: ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιή θαηαλφεζε ησλ δπλάκεσλ ησλ κεληφξσλ θαη 

ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπο.  

▪ Οξγαλσηηθή ηερλνγλσζία: πξέπεη λα γλσξίδεη ν κέληνξαο ηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. 

▪ Αμηνπηζηία: ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη απηφ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ. 

▪ Πξνζβαζηκφηεηα: ζα πξέπεη νη κέληνξεο λα είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα αθηεξψζνπλ 

αξθεηφ ρξφλν ζηνλ κεληνξεπφκελν γηα λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε. 

▪ Δπηθνηλσλία: ρξεηάδνληαη εμαηξεηηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη λα είλαη νη 

κέληνξεο ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Πξέπεη επίζεο 

λα είλαη ζπνπδαίνη αθξναηέο.  

▪ Γπλαηφηεηα εμνπζηνδφηεζεο: ζα πξέπεη νη κέληνξεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ είλαη αζθαιέο γηα ηα άηνκα λα δνθηκάζνπλ 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, επηηξέπνληάο ηνπο λα ζπκβάιινπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 
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▪ Δπηζπκία λα βνεζήζεηε ηνπο άιινπο λα αλαπηπρζνχλ: πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη 

κέληνξεο πψο αλαπηχζζνληαη ηα άηνκα θαη λα έρνπλ εκπεηξία, ηππηθά ή αλεπίζεκα, γηα ηελ 

αλάπηπμε άιισλ.  

▪ Αλαθάιπςε: ζα πξέπεη νη κέληνξεο λα είλαη αλνηθηνί ζε λένπο ηξφπνπο λα θάλνπλ 

πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εξγαζίαο. 

▪ Δλζπλαίζζεζε: Γπλαηφηεηα ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ άιισλ.  

▪ Καηαλφεζε: Πξέπεη νη κέληνξεο λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο, πξνζεγγίζεηο θαη ελδερνκέλσο ηα δηαθνξεηηθά 

ππφβαζξα ησλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ (Τζάξπα, 2020). 

Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο ζην ζχλνιν ησλ κεληφξσλ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηεο 

θαη ζηε βάζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη κέληνξεο θαη 

πνπ είλαη νη εμήο (ManchesterMetropolitanUniversity, n.d.): 

Καζνδήγεζε (coaching): Απηφο είλαη έλαο πνιχ ελεξγφο ξφινο ηνπ κέληνξα, φπνπ ζα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνλ κεληνξεπφκελν γηα λα ηνλ ελζαξξχλεη ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ γηα ην κέιινλ. Τν επίθεληξν ηνπ ξφινπ ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα βνεζεζεί ν κεληνξεπφκελνο λα δεη πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα 

πξνζδηνξίζεη πνην κπνξεί λα είλαη ην κέιινλ θαη ηη πξέπεη λα ζπκβεί γηα λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Απηφ είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα άηνκν. Βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη: 

 Αθξφαζε κε αλνηρηφ κπαιφ θαη ρσξίο θξίζεηο.  

 Να είλαη ζε ζέζε λα δεη ην ζέκα απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, εθείλε ηνπ 

κεληνξεπφκελνπ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα αιιάμεη.  

 Βνήζεηα ζε άιια άηνκα λα αλαγλσξίζνπλ ηα δηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο 

ηνκείο αδπλακίαο ηνπο.  

 Παξνρή επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο.  

 Καζνξηζκφο έξγσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ κεληνξεπφκελν ζηα άθξα ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ. 

 Γπλαηφηεηα δηεπθξίληζεο έηζη ψζηε θαη ηα δχν κέξε λα έρνπλ θνηλή θαηαλφεζε. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ θαη λα απνθηήζνπλ έλαλ κεληνξεπφκελν, λα ηνλ 

βνεζήζεη ν κέληνξαο λα αμηνινγήζεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

δηαθνξεηηθά. 

Σπκβνπιεπηηθή (Counselling): Σηε ζπκβνπιεπηηθή ν κέληνξαο ελεξγεί σο εμήο: επηιχεη έλα 

πξφβιεκα ή ιακβάλεη κηα δχζθνιε απφθαζε. Ο κέληνξαο βνεζά ηνλ κεληνξεπφκελν λα 

δηαζαθελίζεη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα δεη ηε κεγαιχηεξε εηθφλα. Βαζηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη: 
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 Αθξφαζε ρσξίο ζρνιηαζκφ, εθηφο αλ βνεζά ηνλ κεληνξεπφκελν λα δηεπθξηλίζεη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ.  

 Δζηίαζε ζηηο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 

 Ιθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη ηηο αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα νδεγεί ηνλ mentee ζε κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθαζε.  

 Απνθπγή αλειαζηηθψλ επηρεηξεκάησλ.  

 Βνήζεηα ζηνλ κεληνξεπφκελν φζνλ αθνξά ζηελ επνηθνδνκεηηθή ιεηηνπξγία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

 Να γλσξίδεη πφηε λα θαιέζεη εηδηθνχο ζπκβνχινπο. 

Γηθηχσζε (Networking): Σην ξφιν ηεο δηθηχσζεο ν κέληνξαο πξνεηδνπνηεί ηνλ mentee γηα ηε 

ρξήζε επαθψλ ηφζν επίζεκσλ φζν θαη αλεπίζεκσλ εθηφο ηεο επίζεκεο δνκήο ηνπ ηκήκαηνο. 

Δμεγνχλ επίζεο πψο απηά ηα άηνκα κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ αμία ζηνλ κεληνξεπφκελν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη: 

 Η ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ θαη θαηαλφεζεο δηθηχσλ, ηη πξνζζέηεη αμία θαη γηαηί.  

 Καηαλφεζε ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζα πξέπεη λα επεξεάζνπλ θαη πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζεκαληηθψλ αηφκσλ.  

 Γεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηνπο κεληνξεπφκελνπο λα ζπλαληήζνπλ άιινπο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή επθαηξηψλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

θελψλ ζηε γλψζε ηνπ κεληνξεπφκελνπ. 

Γηεπθφιπλζε (Facilitating): Ο κέληνξαο σο δηεπθνιπληήο αλαιακβάλεη δξάζε πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη έκκεζα ηνλ δξφκν γηα λα ζπκβεί θάηη άιιν. Με ηε δηεπθφιπλζε μεθηλά κηα 

δηαδηθαζία πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ mentee λα επηδηψμεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Βαζηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη: 

 Να είλαη ζαθήο γηα ην ηη πξέπεη λα ζπκβεί θαη γηαηί.  

 Αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ εκπνδίσλ θαη ησλ αηηηψλ απηψλ.  

 Παξνρή ζπκβνπιψλ θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

εκπνδίσλ. 

 Η θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηαρείξηζεο.   

 Δμνκάιπλζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηνλ κεληνξεπφκελν, γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδνληαο 

ηδέεο (Τζάξπα, 2020). 

 

2. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπκβνύινπ – κέληνξα: πέληε θαηεγνξίεο 

ελεξγεηώλ ηνπ κέληνξα ζύκθσλα κε ην Σνθό (2015) 
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περιβάλλον 
αποδοχήσ 

προςωπική 
ζκφραςη

εξωτερίκευςη

παρατήρηςη

ςυμβουλευτική ςτήριξη

αναπτυξη δεξιοτήτων

ανατροφοδότηςη

ςτοχαςμόσ

φθίνουςα καθοδήγηςη

αφξουςα αυτορρφθμιςη

Σην πιαίζην απηήο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο ν κέληνξαο ελεξγεί κέζα απφ κηα πνιιαπιή 

θαη πνιπεπίπεδε δηάδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπφκελν θνηηεηή θαη δεκηνπξγεί έλα πιαίζην 

επηθνηλσλίαο, δειαδή έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ζηε βάζε κηαο δηαιεθηηθήο θαη ακνηβαίαο 

ζρέζεο. Σηε βάζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, αλαπηχρζεθε έλα 

κνληέιν ελεξγεηψλ ησλ κεληφξσλ πνπ πεξηιακβάλεη πέληε δηαζηάζεηο. Καζεκία απφ απηέο 

αλαθέξεηαη ζε δχν νπηηθέο: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ (κέληνξα), ν νπνίνο 

εμσηεξηθεχεη, αλαηξνθνδνηεί, θαζνδεγεί, ζηεξίδεη ζπκβνπιεπηηθά θαη β) ηνπ θνηηεηή 

(κεληνξεπφκελνπ) πνπ αληίζηνηρα παξαηεξεί, ζηνράδεηαη, απηνξπζκίδεηαη, αλαπηχζζεη 

δεμηφηεηεο. Τν αθφινπζν γξάθεκα αηζζεηνπνηεί ηηο δηαζηάζεηο ζηήξημεο πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη έλαο σο κέληνξαο: 

Γξάθεκα 1: Πέληε δηαζηάζεηο δηαθξηηώλ ελεξγεηώλ ηνπ κέληνξα 

 

Πεξηβάιινλ απνδνρήο – δπλαηόηεηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο: Η πξψηε δηάζηαζε 

αλαθέξεηαη ζην πιαίζην επηθνηλσλίαο πνπ δηακνξθψλεη ηνλ ππξήλαο ηεο κεληνξείαο, ηνλ 

νπνίν νλνκάδνπκε «πεξηβάιινλ απνδνρήο», π.ρ. α) ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο, β) παξνρή 

ειεπζεξίαο γηα ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνχ πιαηζίνπ θαη πεξηερφκελν ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Η Οπκαληζηηθή θαη ε Αλζξσπηζηηθή Παηδαγσγηθή επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

πξνυπφζεζεο απηήο, γηαηί ζεσξεί φηη ν αζθνχκελνο θνηηεηήο έρεη αλάγθε απφ απνδνρή θαη 

πξαγκαηηθέο θαη εηιηθξηλείο ζρέζεηο (Nohl, 1963).Δπίζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπζηεκηθήο 

επηθνηλσλίαο (Watzlawick, 1972) θαη ηεο θξηηηθήο Παηδαγσγηθήο (Habermas, 1973), ηνλίδεηαη 

ε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη θάλεη ζαθέο φηη νη ζρέζεηο απηέο ζα πξέπεη 

λα είλαη «αβίαζηεο» δειαδή λα κελ απνηππψλνπλ θπξίαξρνπο ξφινπο θαη πξαθηηθέο 

επηθνηλσλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, σο κέληνξεο ζα πξέπεη:  

 λα πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 
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δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο,  

 λα παξέρνπλ ειεπζεξία γηα ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθνχ πιαηζίνπ θαη 

πεξηερφκελνπ γηα ηε δηδαζθαιία. 

Δμσηεξίθεπζε – παξαηήξεζε: Η εμσηεξίθεπζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ελφο 

έκπεηξνπ επαγγεικαηία απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε. Ωο γλψζηεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ 

έρεη εζσηεξηθεχζεη αμίεο, ζηάζεηο δηαδηθαζίεο θαη έρεη ζπγθξνηήζεη ζε θξηηηθφ βαζκφ 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη αμηαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, νη νπνίνη αμηνπνηνχληαη ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδφ θαη ζπλζέηνπλ απηφ πνπ απνθαιείηαη άξξεηή ή άδειε γλψζε. Με ηηο ελέξγεηεο, ηηο 

επηινγέο, ηνπο ζπιινγηζκνχο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θ.α. ν 

κέληνξαο εμσηεξηθεχεη, δειαδή «θαλεξψλεη» ην άδειν ππφβαζξν ελψ ν καζεηεπφκελνο έρεη 

ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζεη ηηο αζέαηεο πιεπξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ 

επαγγέικαηνο σο εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, ην πιαίζην απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην θνηηεηή 

λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, λα θαηαλνήζεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη, λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο 

θαη δηεπζέηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με ηελ εμσηεξίθεπζε ζπλδέεηαη ε 

επηιεθηηθή παξαηήξεζε απφ ηε κεξηά ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή, ε νπνία δε εζηηάδεη ζηελ 

απφθηεζε παγησκέλσλ πξαθηηθψλ αιιά ζηνλ εληνπηζκφ παξαγφλησλ, ζπλζεθψλ, δεδνκέλσλ 

(πνπ ηνπ είλαη γλσζηά απφ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη ζηα παλεπηζηεκηαθά 

καζήκαηα). Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, σο κέληνξεο ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπ θνηηεηέο: 

 γηα ηε γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (π.ρ. καζεηέο, καζεζηαθφ θεθάιαην, 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηάμεο),  

 ζην λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ,  

 ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ζηφρνπ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ (π.ρ. 

νξγάλσζε ηάμεο ζε νκάδεο, επηινγή ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ).  

Φζίλνπζα Καζνδήγεζε – αύμνπζα απηνξξύζκηζε: Η θαζνδήγεζε είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ απηνξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ο ξφινο ηνπ κέληνξα είλαη λα 

παξεκβαίλεη  κε επηιεθηηθφ ηξφπν. Η εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπκίδεη ηε 

καζεηεία πνπ ήηαλ επξέσο εδξαησκέλε θαηά ην κεζαίσλα. Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμσηεξίθεπζε πνπ παξνπζηάζηεθε πξηλ, (ν κέληνξαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο 

δίλνληαο ιχζεηο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, π.ρ. εμσηεξηθεχνληαο ιεθηηθά ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηηο επηινγέο, θαη ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο) θαη κεηά 

λα δεηά απφ ηνλ καζεηεπφκελν λα αληηκεησπίζεη κφλνο ηνπ αλάινγεο πεξηζηάζεηο. Καηά 

πεξίπησζε, κπνξεί λα επεκβαίλεη θαη ζηαδηαθά λα κεηψλεη ηε ζηήξημε ηνπ, πξνθεηκέλνπ ν 

καζεηεπφκελνο λα θαηαζηεί ηθαλφο απηφλνκεο εξγαζίαο. Η θαζνδήγεζε έρεη ζεκείν 

αλαθνξάο ην απζεληηθφ πιαίζην εξγαζίαο, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηελ επηζήκαλζε επηπιένλ πεγψλ (π.ρ. βηβιηνγξαθία, θχιια εξγαζία θ.α.), ηελ 

αλάζεζε επηκέξνπο έξγνπ (π.ρ. δεκηνπξγία πιηθνχ, ζχληνκε δηδαζθαιία θ.α.). Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε θαζνδήγεζε δελ είλαη θαλνληζηηθή, αιιά ν βαζκφο θαζνδήγεζεο δηακνξθψλεηαη κέζα 
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απφ ηηο πξαγκαηηθέο εξγαζηαθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο θαη άξα έρεη ηελ ηάζε λα είλαη 

θζίλνπζα. Η αληίζηνηρε πιεπξά ηεο δηάζηαζεο απηήο είλαη ε αχμνπζα απηνξξχζκηζε ηνπ 

καζεηεπφκελνπ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπ πξνθεηκέλνπ: 1. 

λα αλαγλσξίδεη θαη λα πξνζεγγίδεη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ή ηνπ πξνβιήκαηνο, 2. λα 

ζηνράδεηαη πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ήδε έρεη θαη λα 

πξνζδηνξίδεη ζε ηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί πξνζσπηθά, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη κε 

επηηπρία ηε λέα θαηάζηαζε, 3. λα πξνβεί ζε λνεηηθή ζχιιεςε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο, 4. λα 

πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεδίαζε, 5. λα ειέγμεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, 

αιιά θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμε θαη 6. λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο αιιαγέο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηφζν ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ φζν θαη ζε επίπεδν 

δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, σο κέληνξεο ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπ θνηηεηέο: 

 ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (π.ρ. ζρεδηαζκφο 

καζήκαηνο, ζεκαηνινγία, επηζήκαλζε θπξίσλ ζηνηρείσλ),  

 ζην λα επηζεκαίλνπλ επηπιένλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο (βηβιηνγξαθία, άξζξα θιπ) γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο,  

 κε ηελ αλάζεζε ελεξγνχ ξφινπ ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο  (π.ρ. 

σο βνεζνί ζηελ ηάμε). 

Σπκβνπιεπηηθή ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθώλ δεμηνηήησλ: Η παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη βνήζεηαο απνηειεί ηελ άιιε πιεπξά ηεο θαζνδήγεζεο θαη 

ζεκαίλεη ζπλνδεία θαη παξνρή βνήζεηαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ. Η 

ζπκβνπιεπηηθή απνηειεί βαζηθή θαηεγνξία ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο θαη έρεη σο ζεκείν 

αλαθνξάο ην ζπγθεθξηκέλν αζθνχκελν θνηηεηή ν νπνίνο  ιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζχκβνπιν, πξνθείκελνπ λα αληηκεησπίζεη ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα ηα νπνία ζπλαληά θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο. Η παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή, 

πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαηαζηεί ηθαλφο λα απνθηήζεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα λα 

νινθιεξψζεη ην ζρεδηαζκφ πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη. Καηεπζπληήξηεο ελέξγεηεο απνζθνπνχλ 

κεηαμχ άιισλ ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ δηαρείξηζεο ηάμεο θαη ζηε ζηήξημε θνηηεηψλ ζε 

θαηάζηαζε άγρνπο ή ακεραλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, σο κέληνξεο 

ζα πξέπεη λα παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπ θνηηεηέο σο πξνο ηε: 

 ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο,  

 ζηήξημε θνηηεηψλ ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο ή ακεραλίαο,  

 εκςχρσζε ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηνπ δηθνχ ηνπο 

ξφινπ ζηελ ηάμε. 

Αλαηξνθνδόηεζε – ζηνραζκόο: Η αλαηξνθνδφηεζε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην επίπεδν ησλ 

παξαηεξήζεσλ δεμηνηήησλ, δειαδή ηεο νξζήο ή κε αληηκεηψπηζεο αξκνδηνηήησλ πνπ 

αλαηέζεθαλ, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα (γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, 
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ζηάζεηο, αμίεο) θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχρζεθε 

κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ. Καζψο ε αλαηξνθνδφηεζε δελ είλαη κνλφδξνκε 

(ρακειή ηεξάξρεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ) θαη ε επηθνηλσλία είλαη δηαινγηθή, γηαηί 

αλαθέξεηαη ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη ζρέζεσο είλαη αλακελφκελν φηη κέζα απφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα ελδπλακσζεί θαη ν ζηνραζκφο. Οη ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη θξηηεξίσλ, ηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνηηεηψλ, ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζε δεηήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα 

εκβαζχλεη ν θνηηεηηθήο. Απφ ηνλ ζηνραζκφ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ νθέιε θαη 

δπλαηφηεηεο γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη γηα ηα δχν εκπιεθφκελα κέιε 

(κέληνξα θαη καζεηεπφκελν). Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ν κέληνξαο δελ ελεξγεί ζηε βάζε ηεο 

άξξεηεο γλψζεο πνπ απέθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο, αιιά 

αλαιακβάλεη παξάιιεια ην ξφιν ηνπ άηππνπ εθπαηδεπηή θαη εμσηεξηθεχεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ, 

παξαηεξεί ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εμσηεξίθεπζεο, αλαηξνθνδνηεί φρη κφλν ηνλ 

καζεηεπφκελν, αιιά σο έλαλ βαζκφ ζηνράδεηαη ζηνλ θαζηεξσκέλν ηξφπν εξγαζίαο θαη 

πξνβαίλεη ζε αηηηνιφγεζε απέλαληη ζην καζεηεπφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί 

ζχκβνπινη, σο κέληνξεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπο θνηηεηέο κε ην λα: 

 παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή (π.ρ. βάζεη θξηηεξίσλ) ηελ δηδαζθαιία 

ηνπο,  

 παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο 

δηδαζθαιίαο,  

 δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα γηα ηελ πεξαηηέξσ παηδαγσγηθή 

αλάπηπμε.  

3. Μεζνδνινγία έξεπλαο  

Η παξνχζα πεξηγξαθηθή, εκπεηξηθή έξεπλα έρεη σο δείγκα 40 εθπαηδεπηηθνχο θαη 40 

θνηηεηέο/ηξηεο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ επηζηεκνληθή εκεξίδα ηνπ Π.Τ.Γ.Δ. 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ηνλ Ινχλην ηνπ 2016.  

Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:  

Δ1: ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέληνξεο,  

Δ2: νη ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ κέληνξα,  

Δ3: νη πην ζεκαληηθέο κέζνδνη ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ κέληνξα θαη θνηηεηή,  

Δ4: ε πην θαηάιιειε πξνζέγγηζε ηεο πξαθηηθήο γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε 

παηδαγσγηθά ηκήκαηα,  

Δ5: νη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ γηα ηνπο θνηηεηέο.  

Δξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ελψ ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ε 
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πεξηγξαθηθή αλάιπζε. Τν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε πηινηηθή έξεπλα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο κέρξη λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.    

4. Απνηειέζκαηα/ επξήκαηα 

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην, 

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.   

Πίλαθαο 1. Σεκαληηθά θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο εθπαηδεπηηθνί ζύκβνπινη 

 Δθπαηδεπηηθνί Φνηηεηέο  

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα) F  F %  F  F %  

Γηαηί ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη κε ηνπο θνηηεηέο. 

18 15,79 10 11,62 

Γηα λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ 

κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία.  

30 26,32 24 27,91 

Γηαηί έηζη ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

26 22,81 24 27,91 

Γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Τ.Γ.Δ.  

16 14,03 14 16,28 

Γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπλ ζηε δηθή ηνπο 

επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε θαη αλάπηπμε.  

12 10,53 6 6,98 

Γηα λα ιάβνπλ βεβαίσζε ζπλεξγαζίαο ζε παηδαγσγηθφ 

πξφγξακκα.   

6 5,26 4 4,65 

Γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην Π.Τ.Γ.Δ.  4 3,51 4 4,65 

Άιιν.  2 1,75 0 0 

Σχλνιν  114  100 86 100 

 

Σχκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηα πην 

ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη είλαη 

γηα λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

πνξεία (26,32% εθπαηδεπηηθνί, 27,91% θνηηεηέο/ηξηεο), θαζψο θαη γηαηί έηζη ζπκβάιινπλ 

ζηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (22,81% εθπαηδεπηηθνί, 27,91% 

θνηηεηέο/ηξηεο).  

Φάλεθε φηη ηα θίλεηξα ησλ βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε ην 
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Παλεπηζηήκην δελ είλαη ζηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

πξαθηηθή άζθεζε σο εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη – κέληνξεο.  

Πίλαθαο 2. Σεκαληηθόηεξεο ελέξγεηεο από ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπκβνύινπ 

 Δθπαηδεπηηθνί Φνηηεηέο 

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα) F  F %  F  F %  

Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο απνδνρήο θαη δπλαηφηεηα 

πξνζσπηθήο έθθξαζεο.  

16 17,78 20 26,32 

Δμσηεξίθεπζε δηθψλ ζνπ ζθέςεσλ, πξαθηηθψλ θαη 

ελεξγεηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αζθνχκελσλ 

θνηηεηψλ.  

10 11,11 14 18,42 

Φζίλνπζα θαζνδήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε αχμνπζα 

απηνξξχζκηζε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ.  

16 17,78 4 5,26 

Σπκβνπιεπηηθή ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ 

δεμηνηήησλ.  

22 24,44 26 34,21 

Αλαηξνθνδφηεζε – ζηνραζκφο.  26 28,89 12 15,79 

Σχλνιν  90 100 76 100 

 

Σχκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 

ελέξγεηεο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξεο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ είλαη 

Σπκβνπιεπηηθή ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ (24,44% εθπαηδεπηηθνί, 

34,21% θνηηεηέο/ηξηεο), Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο απνδνρήο θαη δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο 

έθθξαζεο (26,32% θνηηεηέο/ηξηεο), Αλαηξνθνδφηεζε – ζηνραζκφο (28,89% εθπαηδεπηηθνί).  

Δπηπιένλ, δηαθάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ζπκβνχινπο – κέληνξεο λα εμσηεξηθεχνπλ ηηο ζθέςεηο, πξαθηηθέο θαη 

ελέξγεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη 

θνηηεηέο/ηξηεο δελ δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα σο πξνο ηε θζίλνπζα 

θαζνδήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε αχμνπζα απηνξξχζκηζε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ.  

Πίλαθαο 3. Σεκαληηθέο κεζόδνπο ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ ζπκβνύινπ θαη θνηηεηή 

 Δθπαηδεπηηθνί Φνηηεηέο  

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα) F  F %  F  F %  

Άηππε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία, ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ην ζηνραζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο.  

22 25,58 10 13,51 
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Λεθηηθή θαη επηθεληξσκέλε αλαηξνθνδφηεζε 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία.  

18 20,93 10 13,51 

Γξαπηή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

θνηηεηή ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ.  

4 4,65 4 5,41 

Πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο γηα λα ζπδεηεζεί ε 

πξφνδνο ηεο δηδαζθαιίαο.  

20 23,26 26 35,14 

Κνηλή δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη επηθεληξσκέλε 

ζπκβνπιεπηηθή πάλσ ζε απηνχο.  

14 16,28 20 27,02 

Δμνπζηνδφηεζε αλάιεςεο επζχλεο, πξνθεηκέλνπ ν 

αζθνχκελνο θνηηεηήο λα νξγαλψζεη θαη λα δηεμάγεη 

απηφλνκα ηε δηδαζθαιία.  

8 9,3 4 5,41 

Σχλνιν  86 100 74 100 

 

Σχκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 

κέζνδνη ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ θαη θνηηεηή πνπ ζεσξνχλ πην 

ζεκαληηθέο είλαη Άηππε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία, ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

εθαξκνγή θαη ην ζηνραζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (25,58% εθπαηδεπηηθνί), Πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο γηα λα ζπδεηεζεί ε πξφνδνο ηεο δηδαζθαιίαο (23,26% εθπαηδεπηηθνί, 35,14% 

θνηηεηέο/ηξηεο), Κνηλή δηαηχπσζε ζηφρσλ θαη επηθεληξσκέλε ζπκβνπιεπηηθή πάλσ ζε 

απηνχο (27,02% θνηηεηέο/ηξηεο).  

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή κέζνδνο ζπκβνπιεπηηθήο ηε γξαπηή αλαθνξά 

ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ θνηηεηή ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ, ελψ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπο νη θνηηεηέο/ηξηεο δελ ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθή ηελ εμνπζηνδφηεζε αλάιεςεο 

επζχλεο, πξνθεηκέλνπ ν αζθνχκελνο θνηηεηήο λα νξγαλψζεη θαη λα δηεμάγεη απηφλνκα ηε 

δηδαζθαιία.  

Πίλαθαο 4. Καηαιιειόηεξεο πξνζεγγίζεηο ηεο πξαθηηθήο ζεσξείηε γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ζε 

Παηδαγσγηθά Τκήκαηα 

 Δθπαηδεπηηθνί Φνηηεηέο 

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα) F  F %  F  F %  

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη κέζα απφ 

δεηγκαηηθέο παξαθνινπζήζεηο ζηελ εθαξκνγή φζσλ 

έρνπλ δηδαρζεί ζην παλεπηζηήκην.  

14 15,91 10 12,5 

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ηδηαίηεξα ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν εηδίθεπζεο θαη ζε ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο ηνπ.  

8 9,09 10 12,5 
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Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηδάζθνπλ απνηειεζκαηηθά.  

10 11,36 18 22,5 

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη 

λα ππεξβαίλνπλ εκπφδηα πξνζσπηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο.  

12 13,64 12 15 

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε ζπλεξγαζία 

κε άιινπο ηνπνζεηψληαο ηελ πξαθηηθή ηνπο ζε 

δηάινγν θαη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε άιινπο.  

20 22,73 14 17,5 

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζην λα 

εξεπλνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζην λα 

απνζηαζηνπνηνχληαη θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

θνηλσληθή θαη ζηε δηδαθηηθή αλαδφκεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο.  

24 27,27 16 20 

Σχλνιν  88 100 80 100 

 

Σχκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 

πξνζεγγίζεηο ηεο πξαθηηθήο πνπ ζεσξνχλ πην θαηάιιειεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε 

Παηδαγσγηθά Τκήκαηα είλαη φηη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα δηδάζθνπλ απνηειεζκαηηθά (22,5% 

θνηηεηέο/ηξηεο), νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ηνπνζεηψληαο 

ηελ πξαθηηθή ηνπο ζε δηάινγν θαη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε άιινπο (22,73% εθπαηδεπηηθνί), νη 

θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζην λα εξεπλνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζην λα 

απνζηαζηνπνηνχληαη θαη λα αλαγλσξίδνπλ εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

θνηλσληθή θαη ζηε δηδαθηηθή αλαδφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο (27,27% εθπαηδεπηηθνί, 20% 

θνηηεηέο/ηξηεο).  

Δπηπξφζζεηα, δηαθάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ηδηαίηεξα θαηάιιειε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο πξαθηηθήο  άζθεζεο φπνπ νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη κέζα απφ 

δεηγκαηηθέο παξαθνινπζήζεηο ζηελ εθαξκνγή φζσλ έρνπλ δηδαρζεί ζην παλεπηζηήκην, ελψ 

ζχκθσλα κε ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο είλαη κηθξφηεξα ηα πνζνζηά γηα ηελ πξνζέγγηζε πνπ νη 

θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ηδηαίηεξα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν εηδίθεπζεο θαη ζε 

ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηνπ.  

 

Πίλαθαο 5.Σεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα θνηηεηέο/ηξηεο 
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 Δθπαηδεπηηθνί Φνηηεηέο 

Δξσηήζεηο (δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κηα)  F  F %  F  F %  

Δπίγλσζε ζε ζρέζε κε ηελ νξζφηεηα επηινγήο ηνπ 

επαγγέικαηνο.  

8 8,17 12 12,5 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ζρνιηθφ θαη εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ.  

18 18,38 26 27,08 

Αλάιεςε αξκνδηνηήησλ εθπαηδεπηηθνχ απφ θνηηεηέο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία.  

12 12,25 12 12,5 

Άζθεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 

δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

24 24,45 18 18,75 

Άζθεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πεδίνπ θαη ζηνλ 

ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξάμεο.  

22 22,45 22 22,92 

Αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο ζηάζεο ζηε βάζε ηνπ 

ζηνραζκνχ θαη ηεο απνζηαζηνπνίεζεο απφ παγησκέλεο 

πξνζσπηθέο ζεσξίεο.  

14 14,3 6 6,25 

Σχλνιν  98 100 96 100 

 

Σχκθσλα κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 

ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ νη πξαθηηθέο αζθήζεηο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ζρνιηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (27,08% θνηηεηέο/ηξηεο), Άζθεζε 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

(24,45% εθπαηδεπηηθνί), Άζθεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πεδίνπ θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ 

ζεσξίαο θαη πξάμεο (22,45% εθπαηδεπηηθνί, 22,92% θνηηεηέο/ηξηεο).  

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηελ επίγλσζε 

ζε ζρέζε κε ηελ νξζφηεηα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο, ελψ γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο δελ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο 

ζηάζεο ζηε βάζε ηνπ ζηνραζκνχ θαη ηεο απνζηαζηνπνίεζεο απφ παγησκέλεο πξνζσπηθέο 

ζεσξίεο. 

Σπλνιηθά απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηνπο/ηηο 

θνηηεηέο/ηξηεο ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέληνξεο 

είλαη γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο, ελψ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο είλαη γηα ηελ 

νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο/ηξηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απφ ηε κεξηά ηνπ κέληνξα είλαη ε 

ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε – αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ, ελψ γηα ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε – ν ζηνραζκφο. Ωο πξνο ην ηξίην εξψηεκα γηα ηηο 
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κεζφδνπο ζπκβνπιεπηηθήο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ θαη θνηηεηή πνπ ζεσξνχληαη 

πην ζεκαληηθέο, νη θνηηεηέο/ηξηεο ππνζηεξίδνπλ φηη πην ζεκαληηθέο είλαη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο γηα λα ζπδεηεζεί ε πξφνδνο ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ γηα 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε άηππε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία, ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ εθαξκνγή θαη ην ζηνραζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηπξφζζεηα, νη θνηηεηέο/ηξηεο δηαηχπσζαλ 

φηη νη πξνζεγγίζεηο ηεο πξαθηηθήο πνπ ζεσξνχλ πην θαηάιιειεο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ ζε Παηδαγσγηθά Τκήκαηα είλαη φηη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα δηδάζθνπλ απνηειεζκαηηθά, 

ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζην λα εξεπλνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζην λα απνζηαζηνπνηνχληαη θαη λα αλαγλσξίδνπλ εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη ζηε δηδαθηηθή αλαδφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Τέινο, νη θνηηεηέο/ηξηεο ηφληζαλ φηη νη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ νη πξαθηηθέο 

αζθήζεηο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη πξνζαλαηνιηζκφο ζην ζρνιηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ελψ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε άζθεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 

δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

Σπκπεξάζκαηα 

Σχκθσλα κε ηε ζεσξία (Σνθφο, 2015; Τζάξπα, 2020) ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηεξίδεηαη 

ζηε βάζε ηεο ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ δηδαθηηθή πξάμε θαη φρη ζηελ απιή κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

«κεηαζρεκαηίζεη» ηελ αθαδεκατθή γλψζε δειαδή ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, ζεσξψληαο ηεο, 

φρη σο απηνηειείο θαη δεπηεξνγελείο γλψζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα κεηαθέξεη ζηνπο καζεηέο 

ρσξίο θακία παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή παξεκβνιή, αιιά σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο απφ φπνπ ζα παξαρζνχλ γλψζεηο.  

Σηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ο κέληνξαο έρεη ζπλήζσο ην ξφιν 

ηνπ θαζνδεγεηή – ζπκβνχινπ ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή κε ζέκαηα ελδνζρνιηθά θαη 

ελδνηαμηαθά. Ο ζηφρνο δειαδή είλαη κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο απηέο αζθήζεηο ν αζθνχκελνο 

θνηηεηήο λα κπεη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα πεξάζεη απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

θαηαλνψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ζεσξεηηθψλ 

ζρεκάησλ. Όια απηά πνπ έκαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηα ηξία πξψηα ρξφληα 

θαιείηαη ηψξα λα ηα εθαξκφζεη θαη βέβαηα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη ηε ζσζηή 

θαζνδήγεζε απφ αλζξψπνπο κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη γλψζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ (κέληνξα) -αζθνχκελνπ θνηηεηή 

ζηε ζρνιηθή ηάμε ν δάζθαινο κέληνξαο έρεη «δίπια» ηνπ ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή πνπ έρεη 

αλαιάβεη θαη ηνπ αλαζέηεη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηάμε, θάλεη ζηνραζηηθέο 

ζπδεηήζεηο καδί ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ ιχλεη απνξίεο θηι. Δπίζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζπδεηά κε ηνλ αζθνχκελν 

θνηηεηή ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ηπρφλ ηνλ πξνβιεκαηίδνπλ θαη ζα ηνπ επηζεκαίλεη 

θάπνηα θαίξηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέρεη θαη ζα πξέπεη λα εκβαζχλεη απφ ηε κειέηε 
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ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

β)  ζηε θάζε πξνεηνηκαζίαο  θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ αζθνχκελν 

θνηηεηή ν κέληνξαο: α) αθνχεη ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή πψο ζθέθηεηαη λα δηδάμεη ηηο 

καζεζηαθέο ελφηεηεο πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ζα ηνπ, β) θάλεη πξνηάζεηο/ππνδείμεηο ζχκθσλα 

κε ηελ εκπεηξία ηνπ ψζηε θαη ν αζθνχκελνο θνηηεηήο λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε δηδαζθαιία κηαο καζεζηαθήο ελφηεηαο ζπλδπάδνληαο ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο πνπ 

απφθηεζε απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ δαζθάισλ/κεληφξσλ, γ) παξαθνινπζεί ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο –Μαζεκαηηθά, Γιψζζα, Ιζηνξία, Μειέηε Πεξηβάιινληνο (γηα ηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο) Φπζηθή (γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο), θαη θαηφπηλ, δ) αλαηξνθνδνηεί 

δηαινγηθά (ζπλαδειθηθά πιένλ), ζρεηηθά κε απηφ πνπ απηνπαξαηήξεζε θαη βίσζε ν 

αζθνχκελνο θνηηεηήο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ν  αζθνχκελνο θνηηεηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ηνπ πξνηείλεη ελέξγεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ηνπ ή ιχζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κάζεζεο. Τέινο, ν θάζε κέληνξαο γξάθεη κηα 

«έθζεζε» γηα ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή πνπ έρεη αλαιάβεη (Σνθφο, 2015). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο, πνζνηηθήο αλάιπζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Π.Τ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζεσξνχλ 

φηη ν ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ σο ζπκβνχινπ -  κέληνξα ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη πνιπδηάζηαηνο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη θαζνδήγεζε ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ έληαμε ηεο κεληνξείαο ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα 

Παηδαγσγηθά Τκήκαηα.  
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