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Περίληψη 

Η εισαγωγή του θεσμού του μέντορα ως καθοδηγητή, σύμβουλο και υπεύθυνο 
για τον εντοπισμό των αναγκών, τόσο των έμπειρων αλλά και των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διαφαίνεται ως η σύγχρονη διεθνής τάση. Η 
καθοδήγηση (mentoring) τους, μέσω της εστίασης σε προγράμματα και 
μεθόδους που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή τους, τη δημιουργία 
συνεργατικής κουλτούρας και την ανάπτυξη αναστοχαστικών διαδικασιών 
θεωρείται βασικός θεσμός στήριξης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στην 
παρούσα έρευνα, στοχεύοντας στην υλοποίηση της ανωτέρω τάσης, 
δημιουργήσαμε και εφαρμόσαμε μοντέλο ομαδικής συνεργατικής 
καθοδήγησης (Ο.Σ.Κ), σε ομάδα έξι εκπαιδευτικών σε σχολική μονάδας Β/μιας 
Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης, με μέντορα εκπαιδευτικό του σχολείου και με 
στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
 Λέξεις-κλειδιά: μέντορας, καθοδήγηση, έρευνα δράσης, αναστοχασμός, 

στήριξη. 

Abstract 

Implementation of mentoring, with the mentor undertaking the role of the 
advisor and the responsible for identifying the needs of both experienced and 
newly appointed teachers tends to be the new trend in education. Mentoring, 
focusing on programs and methods that require teachers’ active participation, 
creation of a collaborative culture and the development of reflective process, is 
considered a key factor for teachers’ support and professionalism. In this study, 
aiming at the above trend, we developed and implemented a peer group 
mentoring model (P.G.M) to a group of six teachers, with a school teacher as a 
mentor, in a school unit of secondary education in Thessaloniki. 
 Keywords: mentor, guidance, action research, reflection, support. 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια του ’50, παρατηρείται στροφή στη Διοικητική Επιστήμη, 
όχι μόνο προς τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και προς την επίτευξη των στόχων του 
οργανισμού (Σαΐτης, 2005). Δημιουργείται η θεωρία του ανθρώπινου δυναμικού η 
οποία δίνει έμφαση στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος το οποίο δρα 
παρωθητικά στο άτομο, ενεργοποιεί τις θετικές δυνάμεις του, προσφέρει στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται οι στόχοι του. 
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Σύμφωνα με τη θεωρία, αν οι εργασιακές συνθήκες στη σχολική μονάδα είναι 
ικανοποιητικές οι εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν σε κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και θα αναπτύξουν τον επαγγελματισμό τους με κοινό στόχο την 
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ως αποτέλεσμα, ο 

εκπαιδευτικός υιοθετεί έναν διαφορετικό ρόλο, αυτόν του ερευνητή, ο 
οποίος με τη συνδρομή ενός ατόμου που θα τον   διευκολύνει, «θα κατανοήσει και 
θα μεταβάλλει

τη δράση του» (Βερέβη, 2003, σ. 24). Η συμβολή του εκπαιδευτικού στη 
βελτίωση του, μέσα από την κατανόηση των επαγγελματικών προβλημάτων του 
είναι το ζητούμενο με βάση τη θεωρία αυτή. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός  
αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες για το ρόλο του, εντοπίζει τα προβλήματα, τα 
παρατηρεί, οργανώνει σχέδιο δράσης, καταγράφει, προγραμματίζει νέες ενέργειες, 
αυτοαξιολογείται και βελτιώνεται. Στην πορεία αυτή ο εκπαιδευτικός δεν είναι 
μόνος του και αυτοκατευθυνόμενος, αλλά προτείνεται συνεργατική επαγγελματική 
εξέλιξη και συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσα στη σχολική μονάδα  
(Hargreaves & Fullan, 1995). Καθώς, λοιπόν, ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
τροποποιείται, η καθοδήγηση (mentoring), αναδεικνύεται ως «η νέα μάντρα για την 
εκπαίδευση» (Sundli, 2007, σ. 20)˙ ως «μάντρα» ορίζεται μια έντονη ψυχική δόνηση 
για απελευθέρωση της σωματικής συναισθηματικής έντασης  με στόχο το 
διαλογισμό. 

Τα μοντέλα μεντορικής, τα οποία έχουν αναπτυχθεί, δομούνται ανάλογα με 
τις διαφορετικές μορφές της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ  μεντόρων και 
καθοδηγουμένων καθώς επίσης και με τον τρόπο που θα εξελιχθεί επαγγελματικά 
ο μαθητευόμενος (Wang & Odell, 2002).  

Αναφορικά με τα μοντέλα μεντορικής στη βιβλιογραφία αναφέρονται α) το 
μοντέλο μετάδοσης της γνώσης (knowledge transmission) και β) το μοντέλο του 
μετασχηματισμού της γνώσης (knowledge transformation) (Cochran-Smith & Paris 
,1995; Wang & Odell, 2002). Ο Feiman-Nemser (2001) επίσης, εισήγαγε τον 
διαχωρισμό των μοντέλων μεντορικής σε  συμβατικό (conventional) –που 
αντιστοιχεί το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης– και  σε εκπαιδευτικό (educative) –
που αντιστοιχεί στο μοντέλο μετασχηματισμού της γνώσης. Σύμφωνα με το 
μοντέλο μετάδοσης της γνώσης και το συμβατικό, οι μέντορες θεωρούν τους 
εαυτούς τους ως ειδήμονες, οι οποίοι  μεταδίδουν τις γνώσεις τους μέσα σε μια 
ιεραρχικά δομημένη σχέση, ενώ οι καθοδηγούμενοι προσαρμόζονται στην 
επικρατούσα κουλτούρα του σχολείου. Αντίθετα, το μοντέλο μετασχηματισμού της 
γνώσης  και το εκπαιδευτικό αναφέρουν μια συνεργατική σχέση ανάμεσα στον 
μέντορα και τον καθοδηγούμενο, όπου οι γνώσεις δομούνται μέσω της αμφίδρομης 
αλληλεπίδρασης. Η δεύτερη προσέγγιση διευκολύνει την ανταλλαγή και την 
παραγωγή ιδεών και ως εκ τούτου υποστηρίζει την αλλαγή και ενισχύει την 
εισαγωγή καινοτομιών στην τάξη. 

Τα δύο μοντέλα που προτείνονται από τους Cochran-Smith και Paris (1995) 
και Feiman-Nemser (2001) παρουσιάζουν ομοιότητες. Το μοντέλο μετάδοσης της 
γνώσης και η συμβατική μεντορική βασίζονται στην συμπεριφορική θεωρία της 
μάθησης, η οποία αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως συσσώρευση γνώσεων που 
παρέχεται από ειδικούς. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η μάθηση εκλαμβάνεται ως μια 
μονο-κατευθυντική διαδικασία στην οποία οι μαθητές είναι παθητικοί δέκτες 
πληροφοριών. Το μοντέλο μετασχηματισμού της γνώσης και η εκπαιδευτική 
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μεντορική στηρίζονται στη θεωρία του εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία, 
ο μέντορας οδηγεί τον καθοδηγούμενο στην ανακάλυψη της μάθησης και στη 
δόμηση της θεωρίας, με βάση την προηγούμενη γνώση του τελευταίου. Η μεντορική 
του εποικοδομητισμού, είναι πιο κατάλληλη για την προώθηση της ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών, καθώς προάγει την συνεργατική έρευνα, τη συνεταιριστική 
πρακτική και τον προβληματισμό. Δίνοντας ο μέντορας ευκαιρίες στους 
καθοδηγούμενους για πρακτική και αναστοχασμό,  αυτοί με τη σειρά τους 
καθίστανται πιο αποτελεσματικοί.  

Την ίδια λογική ακολουθεί και ο διαχωρισμός των μεντορικών μοντέλων από 
τους Harrison, Dymoke & Pell (2006) σε γραφειοκρατικό ή τεχνοκρατικό 
(bureaucratic-managerial) και σε συμμετοχικό (participant-involved). Στο 
γραφειοκρατικό ή τεχνοκρατικό μοντέλο, ο μαθητευόμενος αντιμετωπίζεται από 
τον μέντορα ως τεχνικός, ο οποίος εφαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ στο 
συμμετοχικό μοντέλο, ο εκπαιδευτικός  αποκτά ενεργό ρόλο στη βελτίωσή του και 
στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο ακόλουθο σχήμα (1) 
απεικονίζονται συγκεντρωτικά τα μεντορικά μοντέλα: 
 
Σχήμα 1 
Μεντορικά μοντέλα 

 

Μοντέλο ομάδας συνεργατικής καθοδήγησης 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο 
μεντορικής, το οποίο δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε σε σχολική μονάδα Β/μιας 
Εκπαίδευσης αστικής περιοχής του Ν. Θεσσαλονίκης, κατά το σχολικό έτος 2016-
2017, με συμμετέχοντες έξι εκπαιδευτικούς. Οι έξι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα, τόσο όσον αφορά στην ηλικία όσο και στην εμπειρία. Η 

μοντέλα 
μεντορικής

συμπεριφορικ
ή

θεωρία 
μάθησης

συμβατικό (conventional)
(Feiman-Nemser,2001)

μοντέλο μετάδοση γνώσης 
(Knowledge 

transmission)(Wang&Odell,20
02)

παραδοσιακό(traditional)

(Yayli,2008)

τεχνοκρατικό (managerial) 
(Harrison, Dymoke &Pell 

,2006)

θεωρία 
εποικοδομη

τισμού

εκπαιδευτικό(educative)(Feiman-Nemser,2001)

μοντέλο μετασχηματισμού γνώσης(Κnowledge 
transformation) (Wang&Odell,2002)

προσανατολισμένο στην έρευνα(inquiry 
oriented)(Yayli,2008)

συμμετοχικό(Harrison, Dymoke &Pell , 2006)
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θεωρία του εποικοδομητισμού, της οποίας βασική αρχή θεωρείται η δόμηση της 
μάθησης σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσω της αλληλεξάρτησης,  απετέλεσε τη 
βάση του μεντορικού μοντέλου της έρευνάς μας. Αρχικά όμως, λόγω της ανάγκης 
να παρουσιαστούν στους  μαθητευομένους στοιχεία κάποιου θεωρητικού πλαισίου 
και τεχνικές διδασκαλίας, υιοθετήθηκαν από την ερευνήτρια χαρακτηριστικά της 
συμπεριφορικής θεωρίας μάθησης. Ένας συνδυασμός λοιπόν της συμπεριφορικής 
θεωρίας και της θεωρίας του εποικοδομητισμού θεωρήθηκε απαραίτητος για τη 
δημιουργία του μοντέλου (Hanover Research, 2014; Langelotz, 2013). 

Το είδος της καθοδήγησης το οποίο επιλέξαμε στην έρευνά μας είναι αυτό 
της ομαδικής συνεργατικής καθοδήγησης, κατά την οποία ο μέντορας καθοδηγεί 
ομάδα νεοεισερχόμενων και έμπειρων εκπαιδευτικών (Peer-Group Mentoring) που 
συμμετέχουν εθελοντικά  και υποστηρίζονται από τη διεύθυνση  της σχολικής 
μονάδας (Geeraerts, Tynjala, Heikkenen, Pennanen, & Gijbels, 2015; Καπαχτσή & 
Κακανά, 2010; Κapachtsi  & Kakana, 2015; Langelotz, 2013; Pennanen, M., 
Geeraerts, Κ., Tynjala, P. & Markkanen, I., 2014). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων και τη διεθνή 
βιβλιογραφία δημιουργήσαμε μοντέλο Ομαδικής Συνεργατικής Kαθοδήγησης 
(Ο.Σ.Κ)  το οποίο δομήθηκε στη βάση των τεσσάρων σταδίων, κατά  Kram,  (1983) 
και περιγράφετε παρακάτω (Σχήμα 2): 

 
Σχήμα 2 
Μεντορικό μοντέλο
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Α. Το Στάδιο της Μύησης: Στο στάδιο της «Μύησης» η εστίαση έγινε σε 
τέσσερις βασικούς τομείς, όπως αυτοί συνιστώνται στη διεθνή βιβλιογραφία (Luo, 
2013; Makland, 2008; Richter et al., 2013; Villa, Τhousand & Nevin, 2004): 

α) στην επιλογή του μέντορα με βάση τα προσόντα και την εκπαίδευση του 
β) στο πλαίσιο που αναπτύσσεται η μεντορική σχέση 
γ) στη δομή και στο περιεχόμενο του προγράμματος καθοδήγησης και 
δ) στη διαδικασία 
Η συγγραφέας 1 διέθετε τα προσόντα και τις δεξιότητες για να σχεδιάσει ένα 

πρόγραμμα αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
μέσω της εισαγωγής σύγχρονων διδακτικών πρακτικών, καθώς έχει ασχοληθεί 
ερευνητικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τη συνεργατική 
διδασκαλία, την ανάπτυξη του αναστοχασμού και την άσκηση επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων (Langelotz, 2013˙ Λασκαράκης & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2013∙  Luo, 
2013∙ Villa, Τhousand & Nevin, 2004).  

Αναφορικά με το πλαίσιο ανάπτυξης της μεντορικής σχέσης, επιλέχτηκε η 
σχολική μονάδα, καθώς είναι ο τόπος όπου προσφέρονται «ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας» και αναπτύσσεται η συνεργασία με συναδέλφους, η συνδιδασκαλία, η 
αλληλο-παρατήρηση και υποστηρίζεται διαρκώς  η επαγγελματική ανάπτυξη. 
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν εθελοντική ενώ υπήρχε 
συνεχής διοικητική υποστήριξη (Hanover Research, 2014˙ Κapachtsi & Kakana, 
2015˙ Langelotz, 2013 ˙ MacGilchrist et al., 2004)  

Η δόμηση και το περιεχόμενο του μοντέλου καθοδήγησης στηρίχτηκαν στις 
αρχές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία: (i) τον σχεδιασμό του 
προγράμματος από τον μέντορα, με βάση τις ανάγκες και τις παιδαγωγικές 
αδυναμίες των εκπαιδευτικών, (ii) την εμβάθυνση της γνώσης των εκπαιδευτικών 
στο επάγγελμα τους, (iii) την κινητοποίηση των μαθητών, και (iv) την εισαγωγή 
νέων διδακτικών πρακτικών (Luo, 2013∙ Makland, 2008˙ Richter et al., 2013˙ Villa, 
Τhousand & Nevin, 2004). Ως εκ τούτου, υπήρξε εστίαση στη βελτίωση των 
αδυναμιών και κάλυψη των  επιμορφωτικών αναγκών των συμμετεχόντων, ενώ 
παράλληλα δόθηκε βάρος στην ανανέωση των διδακτικών πρακτικών, στη 
δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης και στην κινητοποίηση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών. 

Τέλος, όσον αφορά στη διαδικασία, το μεντορικό μοντέλο στηρίχτηκε στην 
έρευνα και σε πραγματικές συνθήκες υλοποίησης, ώστε οι εκπαιδευτικοί  να  
δοκιμάζουν νέες πρακτικές σε ασφαλές περιβάλλον και να υποστηρίζεται η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών (Casale, 2011∙ Κapachtsi & Kakana, 
2014∙ Villa, Thousand, & Nevin, 2004). Για να ισχύσει η παραπάνω συνθήκη 
επιλέχτηκε η μέθοδος της έρευνας δράσης στην οποία συμμετείχαν οι 
καθοδηγούμενοι εκπαιδευτικοί, με στόχο την επαγγελματική τους βελτίωση. 

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του 
συλλόγου  διδασκόντων του σχολείου, γνωστοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς η 
πρόθεση για την εφαρμογή του μεντορικού μοντέλου και σε εθελοντική βάση 
δέχτηκαν να συμμετάσχουν έξι εκπαιδευτικοί, διαφορετικών ειδικοτήτων και 
διαφορετικής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε συνάντηση με 
τους έξι συμμετέχοντες, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου  διερεύνησης αναγκών, που τους είχε ήδη δοθεί και 
συναποφασίστηκε ο κύριος άξονας της όλης ερευνητικής προσπάθειας σύμφωνα 
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με τις ανάγκες τους, ο οποίος ήταν η ανανέωση των διδακτικών πρακτικών, η 
δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης και η κινητοποίηση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στην συνάντηση 
αυτή, αφορούσε  στο πρόγραμμα των συναντήσεων, καθώς το θέμα του χρόνου 
αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα (Κapachtsi & Kakana, 2015; Luo, 
2013). Γι’ αυτό διαμορφώθηκε από κοινού το πρόγραμμα των συναντήσεων με 
τους εκπαιδευτικούς και επιπλέον, για να έχουν την δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί 
να εφαρμόσουν την αλληλοπαρατήρηση, προτάθηκε να γίνονται, αν είναι εφικτό, 
κάποιες τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα, χωρίς να παρακωλύεται η 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  Σε δύο επόμενες συναντήσεις, παρουσιάστηκαν 
κάποια θεωρητικά στοιχεία των μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας δράσης, 
ώστε να δομηθεί κοινό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ της ερευνήτριας και των 
καθοδηγούμενων. Καθώς η ανάπτυξη του αναστοχασμού  και η εφαρμογή της 
παρατήρησης-αλληλοπαρατήρησης μέσα στις τάξεις, αποτελούν τα  δύο βασικά 
συστατικά στοιχεία στην έρευνα δράσης, κρίθηκε σκόπιμο να αναπτυχθούν τόσο 
το θέμα του αναστοχασμού όσο και η διαδικασία της αλληλοπαρατήρησης και της 
συμμετοχικής παρατήρησης και δόθηκε βάρος στην κατανόηση της σημασίας 
υλοποίησης των παραπάνω. Έγινε απολύτως σαφές ότι στη διαδικασία της 
αλληλοπαρατήρησης και συμμετοχικής παρατήρησης, οι εκπαιδευτικοί συν-
ερευνούν εκπαιδευτικά θέματα, μέσα από μια συνεχή αλληλοτροφοδότηση· οι 
συνάδελφοι, βρίσκονται μέσα στην τάξη την ώρα της διδασκαλίας, όχι για να 
αξιολογήσουν, αλλά για να εστιάσουν σε ορισμένα θέματα, που πιθανώς 
διαφεύγουν της προσοχής του διδάσκοντα την ώρα που διδάσκει. Ως εκ τούτου 
διευκρινίστηκε ότι τα θέματα, στα οποία θα κληθούν να  εστιάσουν οι 
συμμετέχοντες, κατά τη διαδικασία της παρατήρησης, θα αφορούν στην οργάνωση 
του μαθήματος, στη στάση του διδάσκοντα και στο κλίμα που θα δημιουργηθεί 
στην τάξη. 

Στην τελευταία συνάντηση του πρώτου σταδίου, θεωρήθηκε επίσης 
σκόπιμο να παρουσιαστεί και να συζητηθεί το θεωρητικό πλαίσιο της 
ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και η δημιουργία του παιδαγωγικού πλαισίου 
(αναδιοργάνωση χώρου, κατανομή μαθητών/τριών μαθητών σε ετερογενείς 
ομάδες, καταμερισμός ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων στις ομάδες). 

Β. Στάδιο «Καλλιέργειας» – ανάπτυξης της μεντορικής σχέσης.  Περνώντας 
στο δεύτερο στάδιο του μεντορικού μοντέλου, αυτό «της καλλιέργειας», ξεκίνησε 
ουσιαστικά  και η εφαρμογή του στην πράξη. Με βάση τη θεωρία επιλέχτηκε να 
δημιουργηθεί ένα μοντέλο ομαδικής-συνεργατικής μεντορικής, το οποίο 
στηρίχτηκε στον συνδυασμό περισσότερων θεωρητικών μοντέλων. Πιο 
συγκεκριμένα, συνδυάστηκαν το τεχνοκρατικό ή συμβατικό μοντέλο με το 
μετασχηματιστικό, καθώς οι συγγραφείς θεώρησαν βασικό για τους 
συμμετέχοντες, πέραν από την εκμάθηση και εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών 
τεχνικών, να αναπτύξουν και τις δυνάμεις τους ως προς την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη, εφόσον βέβαια κατορθώσουν να μεταβούν στο στάδιο του 
αναστοχαζόμενου ατόμου (reflective thinker). 

Γι αυτό και στις συναντήσεις που ακολούθησαν, η ερευνήτρια - μέντορας,  
παρουσίασε στις διδασκαλίες της κάποιες τεχνικές της ομαδο-συνεργατικής 
διδασκαλίας, τις οποίες και παρατήρησαν οι καθοδηγούμενοι, ενώ κάθε φορά, μετά 
το πέρας της διδασκαλίας, ακολουθούσε συζήτηση. Κατά τη διάρκεια των 
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διδασκαλιών, οι έξι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στην αίθουσα διδασκαλίας, 
καθισμένοι στις τελευταίες θέσεις, –αφού προηγουμένως είχαν ενημερωθεί και οι 
μαθητές–  και συμπλήρωναν το φύλλο παρατήρησης ομαδο-συνεργατικής 
διδασκαλίας, προκειμένου να εξοικειωθούν και οι ίδιοι με την ιδέα της 
παρατήρησης. Αναλύοντας το φύλλο παρατήρησης, κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, δίνονταν από τον μέντορα διευκρινήσεις στα ερωτήματά τους. Άξιο 
αναφοράς είναι το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έδιναν 
τις απαντήσεις στο πλαίσιο της συζήτησης.  

Οι επόμενες συναντήσεις αφορούσαν τη φάση, όπου ο κάθε εκπαιδευτικός 
ανέλαβε να παρουσιάσει διδασκαλία στην τάξη του, αυτή τη φορά , με την 
παρουσία του μέντορα και της ομάδας των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Στην 
προετοιμασία της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός υποστηριζόταν από τον μέντορα. 
Η βοήθεια του μέντορα σχετιζόταν όχι με το γνωστικό αντικείμενο, –καθώς οι 
ειδικότητες των εκπαιδευτικών ήταν διαφορετικές– αλλά με τη μεθοδολογία και 
την οργάνωση-δόμηση συνεργατικού περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί 
παρουσίασαν τις διδασκαλίες τους σε τμήματα μαθητών, τα οποία οι ίδιοι επέλεξαν. 
Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν διδασκαλίες στα αρχαία ελληνικά, στη γεωγραφία, 
στην ιστορία, στην νεοελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά. Και σε αυτές τις 
διδασκαλίες οι υπόλοιποι (5) εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν συμπληρώνοντας 
το φύλλο παρατήρησης. 

 Γ. Στάδιο Αποδέσμευσης:  Στο τρίτο στάδιο ακολούθησαν και άλλες 
διδασκαλίες από τους εκπαιδευτικούς με παρατηρητές, αυτή τη φορά, τον μέντορα 
και όποιους από τους εκπαιδευτικούς είχαν την ευχέρεια, λόγω των διδακτικών 
τους υποχρεώσεων. Τόσο ο μέντορας όσο και οι εκπαιδευτικοί ως παρατηρητές, 
καθισμένοι στα τελευταία θρανία, συμπλήρωναν το φύλλο παρατήρησης. Μετά 
από κάθε διδασκαλία ακολουθούσε συζήτηση και δινόταν ανατροφοδότηση από 
τον μέντορα αλλά και από τους συναδέλφους τους. Υπήρχε μια διαρκής κριτική 
θεώρηση αναφορικά με τις νέες ιδέες, τις γνώσεις και τις δεξιότητές που 
αναπτύσσονταν. Υλοποιήθηκαν και επιπλέον συναντήσεις, ομαδικές αλλά και 
ατομικές με τον μέντορα και τους διδάσκοντες κατά τις οποίες συζητούνταν τα 
θετικά σημεία και τα προβλήματα που προέκυπταν, στο πλαίσιο των διδασκαλιών. 
Οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να μπαίνουν όλο και περισσότερο σε αναστοχαστικές 
διαδικασίες, χρησιμοποιώντας, όλο και πιο αποδοτικά τα μεθοδολογικά εργαλεία 
της έρευνας δράσης. Βρίσκονταν σε μια διαρκή φάση σχεδιασμού – δράσης – 
αλληλοπαρατήρησης – αναστοχασμού (planning – acting – observing – reflecting) 
ατομικά αλλά και ομαδικά (σχήμα 2). Μέσα από μια διαρκή κινητοποίηση και 
παράλληλη υποστήριξη, οι εκπαιδευτικοί κατανοώντας καλύτερα την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα προχώρησαν στην αλλαγή, προσαρμόζοντας την στο εκάστοτε 
μαθησιακό περιβάλλον, καθώς είχε γίνει σαφές ότι τίποτα δεν επιτυγχάνεται με 
έτοιμες συνταγές. Αναστοχάζονταν με κάθε νέα εφαρμογή, εντόπιζαν την εκάστοτε 
δυσκολία και παρατηρούσαν την έκβαση του εγχειρήματός τους. Βαθμιαία έγινε 
εμφανές ότι ο συμμετέχων εκπαιδευτικός κέρδιζε την ανεξαρτησία και την 
εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. 

Δ. Στάδιο Επαναπροσδιορισμού: Στην τελευταία συνάντηση η ομάδα 
μέντορα – καθοδηγουμένων είχε φτάσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς αλλά και 
στο στάδιο «του Επαναπροσδιορισμού»,  όπου θα έπρεπε να γίνει τροποποίηση της 
σχέσης, μεταξύ μέντορα και καθοδηγουμένων. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο 
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βαθμός και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες θα συνεχιστεί η επαφή και η 
αλληλεπίδρασή του μέντορα με την ομάδα, κατά την επόμενη σχολική χρονιά και 
συναποφασίστηκε η συνέχιση της επαφής, τόσο με παρατήρηση – 
αλληλοπαρατήρηση όσο και με συζητήσεις για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Το  μοντέλο μεντορικής, το οποίο δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε στη 
σχολική μονάδα για μια σχολική χρονιά χαρακτηρίζεται ως ομαδική συνεργατική 
μεντορική (Ο.Σ.Μ), είναι ένας συνδυασμός του τεχνοκρατικού με το 
μετασχηματιστικό μοντέλο και εφαρμόστηκε με βάση τις αρχές της 
εποικοδομητικής θεωρίας μάθησης και διδασκαλίας. Στο εν λόγω μοντέλο ο θεσμός 
του μέντορα εκλαμβάνεται ως ενεργή εκπαίδευση του μαθητευόμενου και ως εκ 
τούτου η σχέση του μέντορα και των μαθητευόμενων χαρακτηρίζεται ως 
συνεργατική. Στηρίζεται στο πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού 
μεταξύ των συμμετεχόντων και των μεντόρων, κατά το οποίο υπερπηδώντας τους 
φραγμούς της ιεραρχίας, δίνεται στήριξη και καθοδήγηση από τον μέντορα ενώ 
συγχρόνως η σχολική μονάδα μετατρέπεται σε κοινότητα που μαθαίνει. Ο μέντορας 
δημιουργεί στην ομάδα ασφαλές περιβάλλον για μάθηση και επαγγελματική 
ανάπτυξη, παρέχοντας διδασκαλία, παρατήρηση, ανατροφοδότηση και 
αναστοχασμό. 

Η έρευνα δράσης επιλέχτηκε ως μέθοδος επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών,  και αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του μέντορα. Προηγουμένως, 
ελήφθησαν υπόψη οι αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ορίστηκαν οι 
διαδικασίες εφαρμογής και ενισχύθηκε η συνεργασία και η αλληλεπίδραση όλων 
των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί, ενεργά εμπλεκόμενοι και συνερευνητές, 
συμμετείχαν στα στάδια του σχεδιασμού, δράσης, παρατήρησης και 
αναστοχασμού, δημιουργώντας δυνατότητα αλλαγής και μετασχηματισμού. 
Απώτερος στόχος υπήρξε η ανάπτυξη του καθοδηγούμενου (mentee) σε 
αναστοχαζόμενο άτομο (reflective thinker). Ως μέντορας, ορίστηκε άτομο με 
γνώσεις σε νέες διδακτικές πρακτικές, στην έρευνα δράσης και στην ανάπτυξη 
αναστοχαστικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα προσόντα ως προς την επιλογή του 
μέντορα θεωρήσαμε τη διδακτική εμπειρία για την καλύτερη αντιμετώπιση 
διδακτικών και παιδαγωγικών προβλημάτων, αλλά και τις επικοινωνιακές και 
οργανωτικές δεξιότητες, για τη δόμηση της σχέσης μέντορα και μαθητευομένων. Η 
καθιέρωση ενός μέντορα ανεξαρτήτου ειδικότητας ανά σχολική μονάδα, ενισχύει 
τη συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, καλλιεργώντας 
διεπιστημονικό χαρακτήρα στη διδασκαλία 

Μέσω της εφαρμογής του μοντέλου, η σχολική μονάδα αναδεικνύεται σε 
ισχυρό φορέα λόγου και δράσης με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης αλλά και 
την προώθηση των προγραμμάτων της δια βίου μάθησης. Αποτελεί 
αποτελεσματική διαδικασία υποστήριξης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, μέσα 
στο δικό του πλαίσιο, στη σχολική μονάδα, από εκπαιδευτικό- μέντορα που 
προέρχεται από την ίδια τη σχολική μονάδα. 

Αναμένεται, μέσω της μεντορικής, η σχολική μονάδα να ενισχυθεί ποιοτικά, 
καθώς δίνεται η δυνατότητα αφενός της διάχυσης καλών πρακτικών και 
αποτελεσματικών προσεγγίσεων διδασκαλίας, και αφετέρου της επίλυσης 
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διδακτικών και παιδαγωγικών προβλημάτων, μέσω διαρκής στήριξης και 
καθοδήγησης. 
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