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Abstract: The purpose of the present study was to actively involve teachers in mentoring in 

order their professional development to be achieved. Therefore, a peer group mentoring 

model (P.G.M) was implemented to six teachers as mentees and the researcher in the role of 

the mentor, at a secondary school unit of East Thessaloniki from October 2016 to May 2017. 

Data analysis, after implementing the mentoring model, revealed that mentor helps teachers‟ 

professional development and acts as a role model of behavior and implementation of new 

practices. Regarding the relationships built within participants‟ group, trust and honest 

communication in the context of respect and interaction are mentioned by the participants. 
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Πεπίλητη: Σηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο απεηέιεζε ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε κεληνξηθή ζρέζε θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο. Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17, εθαξκφζηεθε κνληέιν νκαδηθήο 

ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο (Ο.Σ.Κ) κε κέληνξα ηελ εξεπλήηξηα θαη καζεηεπφκελνπο έμη 

εθπαηδεπηηθνχο ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Θεζζαινλίθεο.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κεληνξηθνχ κνληέινπ πξνέθπςε, 

πσο ν κέληνξαο πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ιεηηνπξγεί σο 

πξφηππν ζπκπεξηθνξψλ θαη εθαξκνγήο λέσλ πξαθηηθψλ. Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ 

δνκνχληαη ζηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαθέξεηαη ε εκπηζηνζχλε θαη ε εηιηθξηλή 

επηθνηλσλία ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

Λέξειρ κλειδιά: ζπλεξγαζία, αλαζηνραζκφο, αλαηξνθνδφηεζε, ζρνιηθή κνλάδα, κέληνξαο 

Introduction  

Η θαζνδήγεζε (mentoring)ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη βαζηθφο ζεζκφο ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπο θαη αλαδεηθλχεηαη σο «ε λέα κάληξα γηα ηελ εθπαίδεπζε» (Sundli, 2007, ζ. 
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20)- σο κάληξα νξίδεηαη κηα έληνλε ςπρηθή δφλεζε γηα απειεπζέξσζε ηεο ζσκαηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο  κε ζηφρν ηνλ δηαινγηζκφ -κέζσ ηεο εζηίαζεο ζε πξνγξάκκαηα θαη 

κεζφδνπο πνπ απαηηνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο 

θαη ηελ αλάπηπμε αλαζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Casale, 2011∙ Crasborn, Hennissen, 

Brouwer, Korthagen & Bergen, 2011∙ Κapachtsi & Κakana 2014∙ Luo, 2013∙ Τhousand, Villa 

& Nevin, 2006).  

 Η κεληνξηθή πηνζεηείηαη κε εθξεθηηθή ηαρχηεηα ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη 

αθνξά: α) ζηελ θαζνδήγεζε λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ αηνκηθά 

(Bullough, 2005∙ Bullough, Young, Hall, Draper & Smith, 2008∙ Devos, 2010˙ Λαζθαξάθεο 

& Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, 2013∙ Orland-Barak, 2010∙ Σππξνπνχινπ, 2017˙ Wang & Odell, 

2007) β) ζηελ θαζνδήγεζε νκάδαο λενεηζεξρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ έκπεηξν 

εθπαηδεπηηθφ (Pennanen, Tynjala, Heikkenen, Pennanen & Gijbels, 2014)  θαη γ) ζηελ 

θαζνδήγεζε νκάδαο λενεηζεξρφκελσλ θαη έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ καδί, απφ έκπεηξν 

εθπαηδεπηηθφ- νκαδηθή ζπλεξγαηηθή θαζνδήγεζε- (peer-group mentoring) Geeraerts, Tynjala, 

Heikkenen, Pennanen  & Gijbels, 2015).  

1. Οι έπεςνερ διεθνώρ 

Σχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νη έξεπλεο γηα ηε κεληνξηθή επηθεληξψλνληαη: 

α) ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ θάπνηα θαζνδήγεζε(mentored) 

θαη απηψλ πνπ δελ είραλ πνηέ θαζνδήγεζε (non mentored), β)ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

κεληφξσλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο κέληνξεο θαη ηνπο 

καζεηεπνκέλνπο θαη δ) ζηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Bayrakci, 2009∙ Stanulis, Little & Wibbens, 2012). 

 Η έξεπλα ησλ Richter et al. (2013) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 546 λενεηζεξρφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε 4 θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο, νη νπνίνη ακέζσο κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη γηα  

δηάζηεκα 18 έσο 24 κελψλ έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηαπηφρξνλα, 

θνηηνχζαλ ππνρξεσηηθά ζε θέληξν εθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, κε 

ζθνπφ ηε κνληκνπνίεζή ηνπο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κέληνξεο πνπ έδσζαλ 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηεπφκελνπο γηα πξαθηηθή θαη αλαζηνραζκφ, ηνπο θαηέζηεζαλ πην 

απνηειεζκαηηθνχο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη απνθπγή ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

  Οη ζπκκεηέρνληεο ζε πξφγξακκα κεληνξηθήο ζηελ Κχπξν αλέθεξαλ φηη απνθφκηζαλ νθέιε, 

φπσο ηελ αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ηελ εθκάζεζε  λέσλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Ulvik & Sunde, 2013). 

Τφληζαλ αθφκε, πσο  ε θαζνδήγεζε, νη γλψζεηο θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλαζηνραζκνχ, πνπ 

παξέρεη ν κέληνξαο, νκαινπνηνχλ ηελ έληαμε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαη βειηηψλνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Δπίζεο, ε ζπδήηεζε αλάκεζα ζην 

κέληνξα θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημή 

ηνπ (Τζίγθνπ, Λεπηεξάηνο & Νενθσηίζηνπ, 2016). 
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Αμηφινγν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα κεληφξσλ ηνπ Διιελνακεξηθαληθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, παξνπζηάδεη κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθ ησλ πζηέξσλ, 

κε άμνλα ηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. 

Σπγθεθξηκέλα, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλψλπκα ζε  εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηα έηε 2013-2014 θαη 2014-2015. Οη απαληήζεηο ησλ 

κεληφξσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ εζηίαζαλ αθελφο ζηνλ αλαζηνραζκφ πνπ νδεγεί ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη αθελφο ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη 

πξαθηηθέο. Ωο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, 

παξαηήξεζαλ κηα πην ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ιφγσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ηεο 

θαιχηεξεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο ζπλερνχο ελζάξξπλζήο ηνπο απφ ηνπο 

επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Τα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζηε Φηλιαλδία, ζε 69 εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο  θαη 47 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο, έδεημαλ φηη κεηά ηελ εηζαγσγή νκαδηθήο κεληνξηθήο (PGM), ππήξμε 

βειηίσζε ζηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ζηελ ηφλσζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ αλαδείρηεθε ζεκαληηθή γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Geeraerts, Tynjala, Heikkenen, 

Pennanen & Gijbels, 2015). 

Δξεπλεηέο ζε Απζηξαιία, Σνπεδία θαη Φηλιαλδία παξνπζηάδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ (Kemmis et al, 2014). Σηελ Απζηξαιία, ε κεληνξηθή 

εθαξκφδεηαη γηα επηζηαζία θαη έιεγρν θαη απνξξέεη απφ ηε γεληθή ηάζε ηεο ρψξαο γηα 

κεγαιχηεξν έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σηε Σνπεδία, ε κεληνξηθή είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 

ζηήξημε, ελψ ζηε Φηλιαλδία πξνσζείηαη ε κεληνξηθή, σο ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο νκαδηθήο κεληνξηθήο˙ εθεί, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη απ‟ ηνπο ίδηνπο, εμ αηηίαο ηεο απηνλνκίαο πνπ δίδεηαη ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο (Kemmis et al, 2014, ζει. 163). Ο Kemmis  ζεσξεί φηη εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή 

κηαο ρψξαο ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ηεο θαζνδήγεζεο, θαζψο ε κεληνξηθή  σο κνξθή ειέγρνπ 

εηζάγεη « ηνλ λενεηζεξρόκελν ζην επάγγεικα ζε γξαθεηνθξαηηθό πιαίζην», ε κεληνξηθή κε ηελ 

έλλνηα «ηεο ζηήξημεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ απνιπηαξρία», ελψ ε κεληνξηθή «σο νκαδηθή 

ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην επάγγεικα πην δεκνθξαηηθά» (Kemmis et 

al, 2014, ζει. 164). 

Σε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε κε 27 έκπεηξνπο κέληνξεο, νη νπνίνη ελεπιάθεζαλ ζε ηξηήκεξν 

πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζε εθπαηδεπηηθνχο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

Απζηξαιίαο ζε α) ζέκαηα ζρέζεο κεληφξσλ θαη καζεηεπνκέλσλ, β) αλάπηπμεο ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο, γ) επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δ) πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο δξάζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο θαηέιεμαλ φηη νη απνηειεζκαηηθνί κέληνξεο είλαη άηνκα πνπ κνηξάδνληαη 

γλψζεηο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο˙ αλέθεξαλ  ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα, 

ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζρέζεο ( Hudson et al., 2013). 

 Σε κηα άιιε έξεπλα ζηελ Οιιαλδία, κε ζπκκεηέρνληεο 13 κέληνξεο θαη 726 εθπαηδεπηηθνχο, 

πνπ αθνξνχζε ζηα θίλεηξα ησλ κεληφξσλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

καζεηεπνκέλσλ θαη ησλ κεληφξσλ, ηα επξήκαηα έδεημαλ πσο φηαλ ηα θίλεηξα δελ είλαη απιά 
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ε αλαπαξαγσγή ησλ ίδησλ αξρψλ ζηηο επφκελεο γεληέο «generative outcome» (Ginkel, 

Verloop & Denessen, 2016, ζ. 103), αιιά ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ησλ δχν κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο, ην κνληέιν ηεο κεληνξηθήο  πνπ πξνηηκάηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη 

«ηo αλαπηπμηαθό» ( developmental conception of mentored learning ) (ζει.111). Δπίζεο, 

επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εχξεζεο κεληφξσλ κέζα απφ ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή κνλάδα 

θαη ε επηκφξθσζή ηνπο ζε ζπλεξγαηηθά, αλαπηπμηαθά κνληέια κεληνξηθήο κέζσ ηεο παξνρήο 

θηλήηξσλ (Ginkel et al., 2016).   

Σε ηξηεηή έξεπλα ζε ζρνιείν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ  Σνπεδία  εθαξκφζηεθε 

ππνρξεσηηθά απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγαηηθή νκαδηθή κεληνξηθή. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, ηα κέιε ζπδεηνχζαλ  γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ζε δηδαθηηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπ εληφπηδαλ. Αλ θαη ζηε 

ζεσξία ηεο κεληνξηθήο γίλεηαη ιφγνο γηα εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ( 

Langelotz, 2013), ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη αθφκε θαη ζε κία νκάδα, ηεο 

νπνίαο ηα κέιε δελ είλαη πξφζπκα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ 

ηνπο, αλαπηχζζεηαη ζπλεξγαζία θαη βειηηψλνληαη ηφζν νη δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο φζν θαη 

νη ζρέζεηο ηνπο. Μάιηζηα επηζεκάλζεθε, πσο ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 

2. Η έπεςνα 

Σηφρν ηεο έξεπλαο απεηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο 

κεληνξηθνχ κνληέινπ νκαδηθήο ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απεηέιεζαλ έμη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε εζεινληηθή βάζε θαη θάιππηαλ έλα επξχ 

θάζκα, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ ειηθία φζν θαη ζηελ εκπεηξία. 

Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηελ έξεπλά καο είλαη ηα θάησζη: 

α) Πψο επηηπγράλεηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεληνξηθνχ κνληέινπ  

β) Πνην είλαη ην πξνθίι  ηνπ κέληνξα ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

γ) Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ. 

Σηελ έξεπλά καο, εθαξκφζακε κνληέιν νκαδηθήο ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο ζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ κε κέληνξα ηελ εξεπλήηξηα- εθπαηδεπηηθφ ζηελ 

ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. Η θαζνδήγεζή ηνπο αληηκεησπίζηεθε κε βάζε ηελ επνηθνδνκεηηθή 

ζεσξία ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, κηα δπλακηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηεπφκελσλ˙ κε ηελ εκπινθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε έξεπλα δξάζεο ζπλδπάζακε αθ‟ ελφο ηελ θαζνδήγεζε, ηελ δηδαζθαιία, ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαηήξεζε θαη αθ‟ εηέξνπ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε 
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αλαζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε έλα αζθαιέο γηα ηνλ καζεηεπφκελν πεξηβάιινλ, ηε ζρνιηθή 

κνλάδα.  

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ νκαδηθήο ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο 

κνληέινπ, (Ο.Σ.Κ), εζηηάζακε ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία (Luo, 2013∙ Makland, 2008˙ Richter et al., 2013˙ Villa, et al., 2004): 

 α) ζηελ επηινγή ηνπ κέληνξα 

 β) ζην πιαίζην πνπ αλαπηχζζεηαη ε κεληνξηθή ζρέζε 

 γ) ζηε δνκή θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο θαη 

 δ) ζηε δηαδηθαζία.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ην 

ξφιν ηνπ κέληνξα αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Langelotz, 2013 Luo, 2013∙ Villa, et al., 

2004): 

● ε γλψζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλαζηνραζκνχ 

● ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ 

● ε δηδαθηηθή ηνπ εκπεηξία 

●  ε επίδεημε ζεβαζκνχ ζηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηα 

δηαθνξεηηθά θίλεηξα ηνπο. 

Ωο πξνο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο κεληνξηθήο, αλαθέξεηαη εθηελψο ε εθαξκνγή ηεο κέζα 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο εθεί ππνζηεξίδεηαη δηαξθψο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο, ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαη ηεο 

αιιεινπαξαηήξεζεο  (Langelotz, 2013∙ MacGilchrist et al., 2004∙ Οpfer, 2015).  

Σρεηηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηεο θαζνδήγεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ησλ 

θάησζη ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο θαη επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κάζεζε. Ο κέληνξαο 

θαιείηαη:     

• λα ζρεδηάζεη ην πξφγξακκα κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο παηδαγσγηθέο αδπλακίεο ησλ    

εθπαηδεπηηθψλ  

• λα εηζάγεη λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

• λα νμχλεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε, ψζηε λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο 

• λα δεκηνπξγεί επέιηθην πξφγξακκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (Langelotz, 2013 Luo, 

2013∙ Villa,  et al., 2004). 

Τέινο, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηε βηβιηνγξαθία(Casale, 

2011∙ Villa, et al., 2004) πξνθχπηεη φηη ζα πξέπεη :    

• λα ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα 
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• λα πινπνηείηαη εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ(contextual teaching), ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα  

δνθηκάδνπλ ηηο λέεο πξαθηηθέο ζε νηθείν πεξηβάιινλ 

• λα ππνζηεξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπο 

• λα αλαπηχζζνληαη αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Με βάζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο, ε φιε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεληνξηθνχ 

κνληέινπ ηεο έξεπλάο καο, ζηεξίρηεθε ζηελ έξεπλα δξάζεο (Kαπαρηζή, 2011∙Κemmis, 

2006). Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο ηα νπνία αθνινπζήζακε, 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (1):  

Σθνπφο 
Βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

Αθεηεξία 

Γηεξεχλεζε αλαγθψλ-

Γηαπίζησζε ππαξθηνχ 

πξνβιήκαηνο/δπζιεηηνπξγίαο 

Αλάπηπμε πξαθηηθψλ Απφ εμεηδηθεπκέλε εξεπλήηξηα 

Βήκαηα 

Σρεδηαζκφο, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε, 

επαλαζρεδηαζκφο 

Χαξαθηήξαο 
Παξεκβαηηθφο ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

Πιαίζην αλάπηπμεο Σπλεξγαηηθφ – ζρνιηθή κνλάδα 

Καηεχζπλζε Bottom – up 

Έλλνηεο – θιεηδηά ηεο 

έξεπλαο  δξάζεο 

Αλαζηνραζκφο, 

αιιεινπαξαηήξεζε, 

ζπλεξγαζία 

Πίνακαρ 1 : σαπακηηπιζηικά ηηρ έπεςναρ δπάζηρ 

Τν είδνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ην νπνίν επηιέρζεθε, είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο (case study), 

θαζψο πεξηγξάθεη ην πξαγκαηηθφ πιαίζην, φπνπ ην κεληνξηθφ κνληέιν δχλαηαη λα εθαξκνζηεί 

θαη λα δηεξεπλεζεί ε επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Guba & 

Lincoln, 1981˙ Ισζεθίδεο, 2003 ).  

Η θαηεγνξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ε explanatory case study « 

επεμεγεκαηηθή κειέηε πεξίπησζεο» (USAID, 2013), ε νπνία κειεηά ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο, (κνληέιν κεληνξηθήο), απαληά ζε εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί» θαη εμεηάδεη 

ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο εθαξκνγήο, εξεπλψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο 

(ζ.3). Παξάιιεια φκσο, θαζψο ζηελ έξεπλά καο δεκηνπξγήζακε θαη έλα corpus γλψζεσλ, ην 

κνληέιν κεληνξηθήο, ε κειέηε πεξίπησζε ζηελ έξεπλά καο έρεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

«theory seeking and theory testing case study» (αλαδήηεζε θαη έιεγρνο ηεο πξνυπάξρνπζαο 

ζεσξίαο) (Bassey, 1990, ζει.3), θαζψο ην κνληέιν δεκηνπξγήζεθε, φρη κφλν κέζσ ηεο 
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ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αιιά θαη κε βάζε ην ζρεηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν (Bassey, 1990, 

ζει.3). 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεληνξηθνχ κνληέινπ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, 

αμηνπνηήζεθαλ φιεο νη πεγέο γηα λα ππάξμεη δηαζηαχξσζε δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο 

ηξηγσλνπνίεζεο  (Mason, 2003).  

Δηδηθφηεξα: 

α) νξγαλψζεθε αηνκηθή εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο  

β) δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 88 καζεηέο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε αιιαγψλ απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία  

γ) εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο απ' ηελ εξεπλήηξηα, πνπ είρε ην 

ξφιν ηνπ κέληνξα ζηελ φιε δηαδηθαζία θαη αμηνπνηήζεθαλ ηα θχιια παξαηήξεζήο ηεο. 

H κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ (ζπλεληεχμεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ καζεηψλ θαη θχιια παξαηήξεζεο) είλαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε, κηα 

κέζνδνο «εληνπηζκνχ, πεξηγξαθήο, αλαθνξάο θαη ζεκαηνπνπνίεζεο επαλαιακβαλφκελσλ 

λνεκαηηθψλ κνηίβσλ, ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα» 

(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζει 116). 

Η πνξεία πνπ αθνινπζήζακε είλαη ε αθφινπζε: 

Σην πξψην ζηάδην ηεο αλάιπζεο έγηλε κηα πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ θξίζεθαλ ρξήζηκα γηα ην ζέκα καο θαη θαηαγξάθεθαλ 

θάπνηεο αξρηθέο ηδέεο.  

Σην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάιπζεο αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε. Σε θάζε ζεκείν ηνπ 

θεηκέλνπ αληηζηνηρήζακε έλαλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ-έλα θσδηθφ. Πνιιέο θνξέο φκσο 

θάπνηνη παξφκνηνη θσδηθνί  ελνπνηήζεθαλ. Οη θσδηθνί απνηεινχλ ηηο βαζηθέο κνλάδεο 

λνήκαηνο, αιιά «δελ είλαη ην ίδην πξάγκα κε ηα ζέκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ έλα πςειόηεξν 

επίπεδν αλάιπζεο» ( Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζει.118). 

Σην ηξίην ζηάδην ε αλάιπζε εζηίαζε ζηελ αλαδήηεζε ζεκάησλ ή ππνζεκάησλ ηα νπνία 

πξνέθπςαλ κε θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο θαη ζπκππθλψζεηο θσδηθψλ. 

Σην επφκελν ζηάδην έγηλε επαλεμέηαζε ησλ ζεκάησλ, γηα λα ζπγρσλεπζνχλ 

επαλαιακβαλφκελα ζέκαηα θαη δηακνξθψζεθε ν « ζεκαηηθόο ράξηεο» ( δηάγξακκα 1). 

Τν πέκπην ζηάδην μεθίλεζε κε ηελ νλνκαζία ησλ ζεκάησλ θαη ησλ ππνζεκάησλ ηα νπνία 

ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζέκαηνο, θαζψο παξνπζίαδαλ ηα βαζηθά ζεκεία 

επηξξνήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα. 
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Σην ηειεπηαίν ζηάδην κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιήξσο επεμεξγαζκέλσλ ζεκάησλ έγηλε ε 

ηειηθή αλάιπζε θαη ε ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ. 

Τα ζέκαηα δελ πξνήιζαλ κφλν απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηα θχιια παξαηήξεζεο ηεο εξεπλήηξηαο, Έηζη, αλαδχζεθαλ ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Τν πξψην ζέκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζεκαηηθφ ράξηε «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε», 

ζπζρεηίδεηαη κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα «θαηά πόζν ν ζεζκόο ηνπ κέληνξα είλαη 

απνηειεζκαηηθόο  γηα ηελ ππνζηήξημε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπλόινπ ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, κε ηε  δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ κεληνξηθνύ κνληέινπ πνπ πξνηείλεηαη».  Τν 

δεχηεξν ζέκα «ην πξνθίι ηνπ κέληνξα» δηακνξθψζεθε απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά 

κε «ην πξνθίι  ηνπ κέληνξα, ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερόλησλ». Τν ηξίην ζέκα «ζρέζεηο», ζρεηίδεηαη κε ην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα «πνηεο είλαη νη ζρέζεηο πνπ δνκνύληαη θαηά ηε ζπλεξγαζία». Απφ ην ζέκα απηφ 

πξνέθπςαλ ηξία ππνζέκαηα∙ ην πξψην αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηνπ κέληνξα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ην δεχηεξν ζηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη ην ηξίην ζηηο 

ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο.   

3. Αποηελέζμαηα θεμαηικήρ ανάλςζηρ 

3.1. Δπαγγελμαηική ανάπηςξη 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θχιισλ παξαηήξεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθχπηεη πσο ν κέληνξαο ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπο βνεζά λα γλσξίζνπλ «ηνλ εαπηό ηνπο» θαη λα 

αληηιεθζνχλ «ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθό ρώξν». Θεσξνχλ πσο «ν 

κέληνξαο κπνιηάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηελ εκπεηξία, ηε γλώζε ηνπ ζρεηηθά 

κε ηα λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηώλνληαο έηζη θαη ην status ηνπ εθπαηδεπηηθνύ». 

Σχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν κέληνξαο «δίλεη κηα λέα νπηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη εμεηδηθεπκέλε επηκόξθσζε ζηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρώξν».  

Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε επηηπγράλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κέζσ: 

α) «ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζεσξεηηθήο γλώζεο ζε πξάμε»  

β) «ηεο αηνκηθήο εζηίαζεο θαη ηεο ζπλερνύο αλαηξνθνδόηεζεο»  

γ) «ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αλαζηνραζκνύ» θαη 

δ) «ηεο ζπλεξγαζίαο» 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) Η κεηαηξνπή ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζε πξάμε επηηπγράλεηαη γηαηί «ππάξρεη πξαθηηθή 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 408 απφ 416 

εθαξκνγή (δηδαζθαιία ζε ηκήκα), αιιεινπαξαηήξεζε, αληαιιαγή εκπεηξηώλ κε επηζεκάλζεηο 

ζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη αδπλακηώλ». Παξάιιεια «ν κέληνξαο δίλεη εξγαιεία ζηελ πξάμε γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε». «Τν γεγνλόο όηη ν 

κέληνξαο εζηηάδεη ζηελ πξάμε κέζα ζηελ ηάμε, ζνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα, αθελόο λα απνθηήζεηο 

κηα λέα νπηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ λα κάζεηο γηα θάπνηα ιάζε αιιά 

θαη γηα ηα δπλαηά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο ζνπ». Οη ζπκκεηέρνληεο είδαλ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ σο κηα λέα ηάζε, «κηαο εθπαίδεπζεο πνπ αιιάδεη, θαζώο δίλνληαη εξεζίζκαηα γηα 

αλαδηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο». 

β) Τν δεχηεξν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεληνξηθήο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απνηειεί «ε ζπλερήο 

αλαηξνθνδόηεζε», ηφζν απφ ηνλ κέληνξα φζν θαη απφ ηνπο ππνινίπνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

νκάδα.  Μέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα «νη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο 

κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ θαηεπζύλζεσλ». Δπηπιένλ, ν κέληνξαο σο «κηα άιιε καηηά» ζηεξίδεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βνεζά ζην λα μεπεξάζεη «ηνλ θόβν ηνπ αγλώζηνπ θαη ηελ απξνζπκία γηα 

ην θαηλνύξην». Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο αλαλεψζεθαλ «θαζώο ε ζπλερήο 

αλαηξνθνδόηεζε ιεηηνύξγεζε σο πξόθιεζε». 

γ) Αλαθέξζεθε επίζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο «ε αλάπηπμε αλαζηνραζηηθώλ δηαδηθαζηώλ» 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ. Δηδηθφηεξα επηζεκάλζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

θξαηνχζαλ εκεξνιφγην, φηη ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεηψπηδαλ ζηελ ηάμε, κέζσ ηεο 

ζπδήηεζεο ζηελ νκάδα κε ηνλ κέληνξα «αλαδεηνύζαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο, γηα 

λα κπνξέζνπλ λα βειηησζνύλ». Γήισζαλ επίζεο πσο «ε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ήηαλ 

επνηθνδνκεηηθή, θαζώο ν θαζέλαο κπνξνύζε λα ηελ αμηνπνηεί θαη λα δηνξζώλεη ηα αδύλακα 

ζεκεία ηνπ». Δπηζεκαίλνπλ πσο νη παξαηλέζεηο ηνπ κέληνξα θαη ε ζπδήηεζε επάλσ ζηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ ήηαλ ε αθνξκή γηα «γνληκνπνίεζε» ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ.  

δ) Η ζπλεξγαζία επίζεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο βνήζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

βειηίσζε, θαζψο κέζα ζηελ νκάδα ππήξμε αληαιιαγή απόςεσλ, ηδεώλ, λέσλ πξαθηηθώλ. 

Αλαθέξζεθε κάιηζηα απφ ζπκκεηέρνπζα πσο « ε θνηλόηεηα πνπ καζαίλεη κπνξεί πξάγκαηη λα 

γίλεη πξάμε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο». 

3.2. Σο πποθίλ ηος μένηοπα 

Τν πξνθίι ηνπ κέληνξα ζθηαγξαθείηαη πνηθηινηξφπσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Ο κέληνξαο νξίδεηαη ζπλνπηηθά σο «ην άηνκν πνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό, γηα 

λα αληηκεησπίζεη κηα δύζθνιε θαηάζηαζε ή λα ηνλ ζηεξίμεη πξνο αλαδήηεζε λέσλ 

θαηεπζύλζεσλ θαη επθαηξηώλ». Λεηηνπξγεί «σο πξόηππν ζπκπεξηθνξώλ ή εθαξκνγήο λέσλ 

πξαθηηθώλ» θαη «δηαζέηεη ηηο ηθαλόηεηεο λα δηαβιέπεη ηα ηαιέληα ηνπ άιινπ, λα ηα αλαδεηθλύεη 

θαη λα ηα ζηεξίδεη» 

Ωο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέληνξα αλαθέξνληαη «ε θαηλνηνκία», ε «πξνζαξκνζηηθόηεηα» αιιά 

θαη «ε νξγάλσζε». Οξίδεηαη «σο ζύλδεζκνο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ 
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εθπαηδεπηηθώλ», ν νπνίνο κε «ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ δεμηόηεηα» γίλεηαη «απνηειεζκαηηθόο  

αιιά θαη επράξηζηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο». Οη ζπκκεηέρνληεο επηζεκαίλνπλ πσο θαηάθεξαλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπ κε επηηπρία γηαηί «ιεηηνπξγνύζε πεξηζζόηεξν σο ζπλεξγάηεο παξά 

σο απζεληία». Θεσξνχλ επίζεο πνιχ βαζηθφ ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο  «ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν 

ηνπ κέληνξα ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εκπεηξία ηνπ». Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη, «νη ζαθείο θαη επαξθείο γλώζεηο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ξόινπ 

ηνπ, ε ηθαλόηεηα κεηάδνζήο ηνπο, ην αιεζηλό ελδηαθέξνλ γηα νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα» απνηεινχλ ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ κέληνξα.  

3.3. Οι  ζσέζειρ πος δομούνηαι 

3.3.1. σέζειρ μένηοπα-εκπαιδεςηικού 

Η ζρέζε κέληνξα-εθπαηδεπηηθνχ  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο «σο ακθίδξνκε 

θαη κε ζηαηηθή», «ζρέζε επράξηζηε θαη νξηνζεηεκέλε  κε ζηόρνπο θαζνξηζκέλνπο θαη ζαθώο 

δηαηππσκέλνπο».   

Η «εκπηζηνζύλε» είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνλίδεηαη επαλεηιεκκέλα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ παξάιιεια επηζεκαίλεηαη πσο νη θαιέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ηνλ ίδην κέληνξα βνεζάλε ζην λα κεηαηξέπνπλ ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ «κέληνξα ησλ 

ππνινίπσλ, αλαπηύζζνληαο παξάιιεια κηα κεγαιύηεξνπ βαζκνύ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία». 

Η «ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε» πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ «ηξνθνδνηνύλ» ν έλαο ην έξγν ησλ άιισλ. Θεσξνχλ πσο ν κέληνξαο 

απνηειεί «ην θσηεηλό παξάδεηγκα θαη βνεζά ζην ζρεηίδεζζε κε ηνπο άιινπο». 

3.3.2. σέζειρ εκπαιδεςηικών μεηαξύ ηοςρ 

Η αιιεινπαξαηήξεζε θαη νη ζπλαληήζεηο γηα αλαζηνραζκό θαη επηθνηλσλία απνηεινχλ 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ιέμεηο θιεηδηά ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 Η αίζζεζε ηεο νκάδαο θάλνπλ ηηο ζρέζεηο πην πξνζσπηθέο:  «κε ηε δπλαηόηεηα λα γίλεη πην 

αλνηθηή ε επηθνηλσλία, αιιά θαη πην δπλαηή ε αίζζεζε πσο θάλακε θάηη καδί, αλήθακε ζε κηα 

νκάδα κε θνηλό εκςπρσηή». Η αιιεινπαξαηήξεζε  επίζεο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

αλ θαη αξρηθά δεκηνπξγεί ακεραλία θαη άγρνο, ηνπο βνήζεζε λα εθηεζνχλ φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν, «ζε θνηλό, ζε ζπλαδέιθνπο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηόηεηαο ηεο 

παξνπζίαζεο». Δεκηνπξγήζεθε πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαδειθηθόηεηαο, κε απνηέιεζκα 

λα αλαδπζνύλ νη δεμηόηεηεο γηα πξννδεπηηθή αλάπηπμε».  Μάζαλε  απφ ηα ιάζε ησλ άιισλ, κε  

άκεζν απνηέιεζκα αθελφο ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ  δεμηνηήησλ αιιά «θαη ηελ 

αλάπηπμε νηθεηόηεηαο ζηελ νκάδα».  
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3.3.3. σέζειρ μαθηηών (από ηην πλεςπά ηυν εκπαιδεςηικών) 

Οη  αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ αληίθηππν θαη ζηνπο 

καζεηέο, φπσο επηζεκάλζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ 

καζεηψλ, ε βειηίσζε ζρέζεσλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ βειηίσζε, ηφζν ζην ζέκα ζρέζεσλ φζν θαη ζην γλσζηηθφ επίπεδν. 

Πέξα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ, φπσο «ηεο εκπηζηνζύλεο, ηεο αίζζεζεο ηνπ 

αλήθεηλ ζε κηα νκάδα», πηζηεχνπλ πσο «νη καζεηέο γλσξίζηεθαλ θαιύηεξα, εθηέζεθαλ κε 

αζθάιεηα θαη απηό ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξνάγεη έλα θιίκα ραξάο θαη ζπλαγσληζκνύ». 

Καιιηεξγήζεθαλ «νη δεμηόηεηεο ηεο  απηνπαξνπζίαζεο, ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ, ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ νκάδα». Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο πνπ 

αλαπηχρζεθε, νη καζεηέο ελεπιάθεζαλ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη «ε 

γλώζε απιώζεθε ζηελ νκάδα, θαζώο ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπλαηζζάλζεθε ηελ πξνζσπηθή 

επζύλε πνπ θέξεη γηα ην παξαδνηέν απνηέιεζκα». 

Βεβαίσο, νη αιιαγέο, φπσο δειψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ έγηλαλ αζηξαπηαία. Έγηλαλ δεθηέο  

«κε πεξηέξγεηα θαη ακθηβνιία ζηελ αξρή». Ιδηαίηεξα νη καζεηέο πνπ έρνπλ έληνλν ην 

αληαγσληζηηθφ πλεχκα, δπζθνιεχηεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ.  

Οη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο θέξδηζαλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζ‟ έλαλ επνηθνδνκεηηθφ, 

δηαθνξεηηθφ δηδαθηηθφ ηξφπν εθκάζεζεο θαη έθηαζαλ ζην ηέινο λα ραξαθηεξίζνπλ ηε 

δηαδηθαζία«όρη ζηείξα όπσο είλαη ε κεησπηθή δηδαζθαιία», αιιά αληηζέησο «ειεύζεξε, 

πινύζηα θαη ιηγόηεξν αγρσηηθή». Παξάιιεια, θαηάθεξαλ λα ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά, θάηη πνπ 

ηνπο βνήζεζε λα αλαπηχμνπλ θαη «πην ηζρπξνύο δεζκνύο κεηαμύ ηνπο», ελψ ηαπηφρξνλα 

θάλεθε φηη «αθνκνίσζαλ θαιύηεξα ην αληηθείκελν κάζεζεο». 

Οη εθπαηδεπηηθνί εζηίαζαλ επίζεο ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο δεμηφηεηεο «ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο».  

3.3.4. σέζειρ μαθηηών (από ηην πλεςπά ηυν μαθηηών) 

Γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απήρεζε ησλ λέσλ πξαθηηθψλ ζηνπο 

καζεηέο, έγηλε αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ 88 καζεηψλ.  

Αξρηθά, νη καζεηέο απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε πνηεο αιιαγέο εληφπηζαλ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

 Οη αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ(44) αθνξνχζαλ  ζηηο 

νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζηελ ελαιιαγή κεζφδσλ(32). Δζηίαζαλ «ζηε ζπλεξγαζία» πνπ 

απαηηείηαη λα αλαπηπρζεί, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη εξγαζηψλ (21). Γήισζαλ 

φηη καζαίλνπλ κε «επράξηζην ηξόπν» (15), «θαηαλννύλ θαη αθνκνηώλνπλ πην εύθνια» (12) θαη 

είλαη επραξηζηεκέλνη γηαηί πιένλ ην κάζεκα «δελ είλαη κεησπηθό αιιά νκαδνζπλεξγαηηθό» 
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(15). Βξήθαλ ηηο κεζφδνπο «πξσηνπόξνπο»(11) θαζψο επίζεο ζεηηθή «ηελ παξνπζία άιισλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηάμε» (8). Φάλεθαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην γεγνλφο φηη πιένλ «δελ 

απνζηεζίδνπλ», θαζψο νη εξγαζίεο είλαη «δηαθνξεηηθέο» (6) θαη επηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη 

«επνπηηθό πιηθό» (4).   

Σρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ λέσλ κεζφδσλ εζηίαζαλ θαηά 

πιεηνςεθία ζηελ «ζπλεξγαζία» (48). Δπίζεο, αλαθέξζεθε απφ πνιινχο καζεηέο (22) ε 

θαιιηέξγεηα  «ηεο επηθνηλσλίαο», ησλ  δεμηνηήησλ «ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο» 

(13), θαζψο  θαη ε αλάπηπμε  «ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο» (9). 

Η δεμηφηεηα πνπ θαίλεηαη πσο αλαπηχρζεθε, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, είλαη απηή ηεο παξνπζίαζεο: «ζηελ αξρή δελ ζέιακε λα παξνπζηάδνπκε εξγαζίεο,  αιιά 

σο ην ηέινο ηεο ρξνληάο δελ είρακε πξόβιεκα (7). 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ, νη εξσηεζέληεο 

αλέθεξαλ: «ηελ νκαδηθόηεηα, ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία».  

Αλαιπηηθφηεξα, δήισζαλ πσο έκαζαλ λα δνπιεχνπλ νκαδηθά ρσξίο δηαθσλίεο θαη 

ζπγθξνχζεηο (8).  Έλαο καζεηήο δήισζε: «Θα ήζεια λα είκαζηαλ θαη ζε άιια καζήκαηα 

νκάδεο, έηζη ώζηε λα κπνξνύζα λα γλώξηδα θαιύηεξα όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη λα ηνπο 

έβιεπα από κηα άιιε νπηηθή» θαη έλαο άιινο εληφπηζε αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ 

ηάμε, εμ αηηίαο ηεο νκαδηθφηεηαο: «Η νκαδηθόηεηα είρε ζαλ απνηέιεζκα θαιύηεξε 

ζπκπεξηθνξά από κέξνπο ησλ καζεηώλ  θαη έηζη γίλνληαλ θαιύηεξν ην  κάζεκα». 

 Δπίζεο νη εξσηεζέληεο καζεηέο παξαηήξεζαλ πσο πνιιέο  απνξίεο ιχλνληαλ κε ηα άηνκα 

ζηελ νκάδα, γηαηί φινη εμέθξαδαλ ηηο απφςεηο  ηνπο (15).   

3.4. Με ηη μαηιά ηος μένηοπα 

Η απνδνρή ηεο εξεπλήηξηαο ζην ξφιν ηνπ κέληνξα θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πξσηαξρηθφ κέιεκα ζηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, θαζψο είλαη έλαο 

ηδηαίηεξα ιεπηφο ξφινο.  

Πέξα φκσο απφ ηελ πξνζπάζεηα απνδνρήο, βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζ' φιε ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο δξάζεο, δει. ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

παξαηήξεζε ζην ζηνραζκφ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τφζν κε ηηο δηδαθηηθέο παξνπζηάζεηο, ηηο 

αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο φζν θαη κε ηε ζπρλή παξνπζία ηνπ κέληνξα ζηηο ηάμεηο, δφζεθε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε δπλαηφηεηα γηα δηάινγν, ελζαξξχλζεθε ε ζηήξημε ηεο αιιαγήο θαη 

εληζρχζεθε ε αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο. Σπλερέο κέιεκα ππήξμε ε απφθηεζε  κεγαιχηεξεο 

απηάξθεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα νδεγεζνχλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε. Οη εθπαηδεπηηθνί ζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, 

θηλεηνπνηήζεθαλ, αληάιιαμαλ εκπεηξίεο, πεηξακαηίζηεθαλ, δέρηεθαλ αλαηξνθνδφηεζε θαη 

βνεζήζεθαλ «ζε ζέκαηα ηδεώλ, ζηνραζκνύ θαη πεξηερνκέλνπ», θαζψο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 
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«ν κέληνξαο  βνήζεζε λα αληηιεθζνύκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, γηαηί δελ έκεηλε ζε ζεσξεηηθό 

πιαίζην».  

Αιιά θαη γηα ηελ εξεπλήηξηα, ν ξφινο ηνπ κέληνξα απνηέιεζε κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία, 

φρη απιά δηφηη ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία απηή κε ην ζπγθεθξηκέλν ξφιν, αιιά θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ακθίδξνκε 

αλαηξνθνδφηεζε. 

Πέξα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ κέληνξα, απηφ πνπ ζεσξήζεθε εμ ίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ κέληνξα λα σζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζπλαδέιθνπ θαη ηεο εμνηθείσζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο έξεπλαο δξάζεο∙ ην απνηέιεζκα ήηαλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα γίλνπλ πην δεκηνπξγηθνί θαη πην ηθαλνί ζηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε θαη πην δεηθηηθνί ζε θαηλνχξηεο ηδέεο. 

Με ηελ παξνπζία ηνπ κέληνξα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη δελ ήηαλ κφλνη. Μέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ηνπο δίλνληαλ ζηηο 

αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπδεηήζεηο,  ελαιιάζζνληαλ ηδέεο θαη ιχλνληαλ απνξίεο κε απνηέιεζκα 

λα γίλνληαη φιν θαη πην δεηθηηθνί ζηηο λέεο πξαθηηθέο, αλαπηχζζνληαο αλαζηνραζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Ο κέληνξαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο «κπνξεί λα δώζεη εξγαιεία γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηε ζηνραζηηθή 

αλάιπζε αλαθνξηθά κε ην ηη έρνπλ κάζεη». Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ κεξηά ηνπο αλαθάιπςαλ 

λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαίδεπζε, αλαλεψζεθαλ σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ηηο 

πξνζάξκνζαλ «κέζα ζε πιαίζην ειεπζεξίαο, δεκηνπξγηθήο κεηνπζίσζεο θαη όρη δνπιηθήο 

αλαπαξαγσγήο». Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ην γεγνλφο  φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

είδαλ ζεηηθά  ηε ζπλεξγαηηθή κεληνξηθή θαη κάιηζηα εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ππάξμεη 

αθφκε «πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκαηηζκώλ κε ηνλ κέληνξα  θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο». Aπηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο,  είλαη φηη είδαλ ηελ φιε εθαξκνγή 

ηνπ ζεζκνχ ζαλ «κηα νξγαλσκέλε εκπεηξία», αλαγλψξηζαλ «θάπνηεο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ηνπ 

κέληνξα, θαιή γλώζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλαζηνραζκνύ». 

 Όζνλ αθνξά ζην αληίθηππν ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζηνπο καζεηέο, θάλεθε απφ ηελ 

παξαηήξεζε ζηηο ηάμεηο, λα είλαη ζεηηθφ, θαζψο αλαπηχρζεθε ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε 

επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα ησλ καζεηψλ. Γνπιεχνληαο ζε νκάδεο, θάλεθε ζηαδηαθά λα 

σθεινχληαη νη καζεηέο θαη λα απειεπζεξψλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ νπνία θάζε καζεηήο 

έθξπβε κέζα ηνπ. Δίλαη αμηνζεκείσηε επίζεο, ε αιιαγή πνπ παξαηεξήζεθε κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ζηελ δεμηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο, αθφκε θαη απφ ηνπο αδχλακνπο καζεηέο. Μα 

πάλσ απφ  φια ήηαλ εκθαλέο φηη ηα παηδηά κέξα κε ηελ κέξα, δηαζθέδαδαλ ηε κάζεζε, 

ζπκκεηείραλ ελεξγά, ζπλεξγάδνληαλ, πεξλνχζαλ επράξηζηα θαη έπαηξλαλ ηθαλνπνίεζε απφ ηα 

επηηεχγκαηά ηνπο.  

Δλ θαηαθιείδη, ην φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ήηαλ κεγάιν γηα ηνλ κέληνξα, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ Μ.:  

«ν κέληνξαο απνηειεί ην θσηεηλό παξάδεηγκα, πνπ βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα 
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γλσξίζνπκε ηνλ εαπηό καο θαη λα αληηιεθζνύκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαζηαθό ρώξν˙ απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη όηη μέξεη θαη  κπνξεί λα καο πείζεη θαη λα καο 

εκπλέεη».  

4. ςμπεπάζμαηα 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη ν κέληνξαο πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ α) κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζε πξάμε, β) 

ηεο αηνκηθήο εζηίαζεο θαη ηεο ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο, γ) ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη δ) ηεο ζπλεξγαζίαο. Τα επξήκαηα καο ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηελ άκεζε θαη εμεηδηθεπκέλε 

επηκφξθσζε εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Orland-Barak, 2010). 

Αιιά θαη ε αλάπηπμε αλαζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, αλαδείρηεθε ζε ηζρπξφ ζηνηρείν «γνληκνπνίεζεο» ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, θαζψο 

κέζσ ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζπλαληήζεσλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κέληνξα, 

εληνπίδνληαλ  ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία (Sundli, 2007∙ Μπαγάθεο & Τζίγθνπ, 2017).  

„Όζνλ αθνξά ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηε δφκεζε ηνπ πξνθίι ηνπ κέληνξα, απφ ηελ 

εξεπλά καο πξνέθπςε, πσο ν κέληνξαο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν ζπκπεξηθνξψλ θαη εθαξκνγήο 

λέσλ πξαθηηθψλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, πέξα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ, ν κέληνξαο ηφλσζε ηελ απηνπεπνίζεζε, παξέρνληαο ςπρνινγηθή ζηήξημε, 

εηδηθά ζηνπο δχν λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο˙ ηνπο βνήζεζε σο πξνο ηελ 

αλάδπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ πξννδεπηηθή ηνπο αλάπηπμε, θαζψο ε 

δηδαθηηθή ζεσξία πνπ πξφζθαηα έιαβαλ ζην Παλεπηζηήκην αλαπιαηζηψζεθε κε ηελ 

πξαγκάηεπζε δηιεκκαηηθψλ επηινγψλ, ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη θπξίσο κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αλαζηνραζκνχ. Τα επξήκαηα καο ζπκπίπηνπλ κε απηά άιισλ εξεπλψλ 

(Richter, et al., 2013∙ Σππξνπνχινπ, 2017). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν κέληνξαο ιεηηνχξγεζε θαη σο πξφηππν 

ζπκπεξηθνξψλ γηαηί «δηαζέηεη ηηο ηθαλόηεηεο λα δηαβιέπεη ηα ηαιέληα ησλ άιισλ, λα ηα 

αλαδεηθλύεη θαη λα ηα ζηεξίδεη». Τα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ απνδφζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, είλαη αθελφο απηά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, θαζψο δηαζέηεη αλνηρηνχο 

νξίδνληεο γηα λα ραξάδεη λέεο δηαδξνκέο, θαη αθεηέξνπ ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη 

πξνζαξκνζηηθνχ αηφκνπ, ην νπνίν επηηπγράλεη ηε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο κε ηνπο θαηάιιεινπο 

ρεηξηζκνχο θαη ηελ επειημία ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα (Orland-Barak, 

2010). Δπίζεο, ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα, ε επηθνηλσληαθή ηνπ δεμηφηεηα, ε νπνία ηνλ βνεζά λα 

γίλεηαη απνηειεζκαηηθφο θαη επράξηζηνο. 

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, νη εξσηεζέληεο ραξαθηήξηζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ κέληνξα θαη 

mentee «ζπλεξγαηηθή πνπ ζπάεη ηνπο θξαγκνύο ηεο ηεξαξρίαο θαη ηεο απζεληίαο»(Berliner, 

2001∙ Cochran-Smith & Paris, 1992∙ Orland-Barak, 2010) γηαηί ν κέληνξαο παίξλεη ην ξφιν 
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ηνπ θξηηηθνχ θίινπ ν νπνίνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα ηε δφκεζε ζρέζεσλ (Καπαρηζή, 

2011). Πξάγκαηη, ζηελ εξεπλά καο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο νη ζρέζεηο πνπ δνκήζεθαλ κέζα 

ζηελ νκάδα ηεο επνπηείαο ηνπ κέληνξα. Η αιιεινπαξαηήξεζε θαη νη ζπλαληήζεηο γηα 

ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ απνηέιεζαλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε νηθεηφηεηαο, 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. Οη αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο είραλ αληίθηππν θαη 

ζηνπο καζεηέο, ηφζν ζην ζέκα ησλ ζρέζεσλ φζν θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ.  

Βέβαηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, σο κειέηε πεξίπησζεο, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

βάζε γελίθεπζεο γηα φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, αιιά ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζα κπνξνχζαλ 

λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο ή θαη λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα έλαξμε 

ζπδεηήζεσλ. 
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