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Πρόλογοσ
Απηφ είλαη έλα εγρεηξίδην απφ παηδαγσγνχο γηα παηδαγσγνχο, κε ζθνπφ λ’ απνηειέζεη έλαλ
πξαθηηθφ νδεγφ γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαζνδήγεζεο εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ επηκέιεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΔΝΣΧΡ – Καζνδήγεζε
κεηαμχ θαζεγεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο γηα ηελ ρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη ην
νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο βαζηθφο ζθνπφο καο είλαη λα
ελζαξξχλνπκε θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηελ εθαξκνγή ελφο θαζνδεγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
αλάκεζα ζε θαζεγεηέο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν
ησλ θαζεγεηψλ. Δπηζπκνχκε απηφ ην Δγρεηξίδην λα δψζεη πξαθηηθή βνήζεηα θαη φρη λα
απνηειέζεη έλα βηβιίν αλαθνξάο. Σα παξαδείγκαηα θαη νη κέζνδνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
Δγρεηξίδην πξνηείλνληαη κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ, πνπ
πεξηιακβάλνπλ εξσηεκαηνιφγηα θαη έξεπλεο γηα ηελ δηαηχπσζε ηεο Αλαθνξάο Αλάιπζεο
Αλαγθψλ, θαζψο θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ γηα κνληέια θαζνδεγεηηθψλ πξνγξακκάησλ
θαζεγεηψλ ζηελ Δξεπλεηηθή Βάζε Γεδνκέλσλ. Απηά ηα δχν είλαη ηα άιια πξντφληα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΜΔΝΣΧΡ, θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο: http://edumentoring.eu.
Άιια απηά νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΔΝΣΧΡ, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κεηά ην Δγρεηξίδην,
είλαη: ην Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ-Δξγαιεηνζήθε: επηκφξθσζε γηα θαζεγεηέο - κέληνξεο θαη ν
Οδεγφο «Πψο λα εθαξκφζεηε ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ζην ρνιείν, πκβνπιέο γηα ηα
ρνιεία». Σν πξψην ρξεζηκεχεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θαζεγεηψλ πνπ
επηζπκνχλ λα γίλνπλ κέληνξεο, γηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, θαη ην δεχηεξν είλαη πξνο
επεμεξγαζία, θαζψο ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ

πηινηηθή θάζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ

πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ θαζνδήγεζεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ πξαθηηθά ζηελ
εθπαίδεπζε θαζεγεηψλ.
Ζ νκάδα ΜΔΝΣΧΡ αληηπξνζσπεχεη νξγαληζκνχο θαη Παλεπηζηήκηα απφ δηαθνξεηηθέο
Δπξσπατθέο ρψξεο. Οη εκπεηξίεο πνπ θάζε ζπλεξγάηεο ζπλεηζέθεξε, θαζψο θαη εθείλεο πνπ
απνθηήζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνηέιεζαλ ην βαζηθφ πιηθφ γηα λα δεκηνπξγεζεί ην
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εγρεηξίδην «Ζ Μέζνδνο (κνληέιν) Καζνδήγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα»
Πξνηείλνπκε κεξηθέο πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζνδεγεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζηα ζρνιεία, φπσο ζην θεθάιαην «ρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Μέληνξα»,
θαη νξηζκέλα κέξε είλαη αθηεξσκέλα ζηε δηδαζθαιία, φπσο γηα παξάδεηγκα « Ζ ηξαηεγηθή
δηαρείξηζε θαη πνηνηηθή δηαρείξηζε». Δάλ επηζπκείηε λα δηεπξχλεηε ηηο γλψζεηο ζαο ζρεηηθά κε
ηελ εθπαίδεπζε θαζεγεηψλ, θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ ρνιείνπ, ζαο θαινχκε λα δηαβάζεηε ην Παξάξηεκα ηνπ Δγρεηξηδίνπ πνπ έρνπκε
επεμεξγαζηεί. Απηφ δηαηίζεηαη επίζεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο: http://edumentoring.eu.

ην Παξάξηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη πην ζεσξεηηθά ζέκαηα, φπσο γηα

παξάδεηγκα: Αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ή Γηαρείξηζε
ζπγθξνχζεσλ ζηελ Δθπαίδεπζε, θαη άιια. Δηιηθξηλά ειπίδνπκε φηη ν αλαγλψζηεο ζα ηα βξεη
ρξήζηκα.
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Μζροσ 1ο: Ειςαγωγή ςτην ζννοια τησ Καθοδήγηςησ
1.1. Καθοδήγηση: ορισμός, είδη και διαφορές με άλλους όρους.

Οξηζκόο ηεο Καζνδήγεζεο

Μηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάκε φηαλ ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα
Καζνδήγεζε (Mentoring), είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ. Γηα
ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ επηιέμακε κεξηθνχο απφ απηνχο μεθηλψληαο
απφ κηα γεληθή πξνζέγγηζε θαη πξνρσξψληαο ζ’ έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.
Ο όξνο ΜΔΝΣΟΡΑ1 απνδίδεηαη ζηνλ Όκεξν θαη ην επηθφ ηνπ έξγν, Οδχζζεηα. ε απηή ηελ
ηζηνξία, ν Οδπζζέαο, Βαζηιηάο ηεο Ηζάθεο, μεθηλάεη έλα δεθαεηέο πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη,
αθήλνληαο πίζσ ηνπ ηε ζχδπγφ θαη ηνλ λεαξφ γην ηνπ, Σειέκαρν. Ο Οδπζζέαο δίλεη νδεγίεο
ζηνλ πηζηφ θαη έληηκν ππεξέηε ηνπ, ηνλ Μέληνξα, λα θξνληίζεη ηελ βαζηιηθή νηθνγέλεηα θαη λα
πξνζέρεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηνλ Σειέκαρν. Ο Μέληνξαο ζπκθσλεί θαη ελεξγεί παηξηθή αδεία,
γίλεηαη παηξηθή θηγνχξα, δάζθαινο, πξφηππν, επίηξνπνο θαη θίινο γηα ηνλ Σειέκαρν.
Ζ Αζελά, ζεά ηεο νθίαο κεξηθέο θνξέο παίξλεη ηε κνξθή ηνπ Μέληνξα θαη ελζαξξχλεη θαη
ππνζηεξίδεη ηνλ Σειέκαρν. Απφ απηή ηελ ηζηνξία, ε ιέμε «Μέλησξ» θαηέιεμε λα ζεκαίλεη
«παηξηθή θηγνχξα» ή ίζσο «κεηξηθή θηγνχξα» (αθνινπζψληαο ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε ζνθία ηεο
Αζελάο) γηα ηνπο λεφηεξνπο αλζξψπνπο.
«Καζνδήγεζε είλαη έλαο φξνο πνπ γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε κεηαμχ
ελφο ιηγφηεξν έκπεηξνπ αηφκνπ, πνπ νλνκάδεηαη θαζνδεγνχκελνο ή πξνζηαηεπφκελνο, θαη ελφο
πεξηζζφηεξν έκπεηξνπ αηφκνπ πην γλσζηνχ σο κέληνξα. Παξαδνζηαθά, ε θαζνδήγεζε
ζεσξείηαη δπαδηθή, δηαπξνζσπηθή καθξνρξφληα ζρέζε αλάκεζα ζ’ έλα επηβιέπνληα ελήιηθα θαη
έλα λέν καζεηή ν νπνίνο εληζρχεη ηελ επαγγεικαηηθή, αθαδεκατθή ή πξνζσπηθή βειηίσζε ηνπ
θαζνδεγνχκελνπ»2
ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, ε θαζνδεγεηηθή πεξίνδνο είλαη ε πξνζσξηλή ζπλεξγαηηθή
ζρέζε κεηαμχ ελφο έκπεηξνπ δαζθάινπ θαη ελφο αξράξηνπ ή λένπ δαζθάινπ. Ο ζθνπφο είλαη λα
εθνδηαζηεί ν λένο δάζθαινο κε έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο ην νπνίν ζα ηνλ βνεζήζεη λα
επηηχρεη. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ππάξρεη δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζπλεξγαζία δαζθάισλ θαη
ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη φηη νη δάζθαινη πνπ εθπαηδεχνληαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο
1 Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring Handbook.
2 Packard, B.W, (2003): Definition of Mentoring. Mount Holyoke College.
http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf

πηζαλφηεηεο λα παξακείλνπλ ζην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα απφ εθείλνπο πνπ δελ εθπαηδεχνληαη.
Οη απνηειεζκαηηθνί κέληνξεο πξέπεη λα έρνπλ εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία κέζα απφ εξγαζία κε
ελήιηθεο, αθνχγνληαο, παξαηεξψληαο θαη ιχλνληαο πξνβιήκαηα.3
Δθηφο απηνχ, ε επηηπρία ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο4 εμαξηάηαη απφ ηνλ ακνηβαίν ελζνπζηαζκφ πνπ
ν θαζνδεγεηήο - κέληνξαο θαη ν λένο δάζθαινο έρνπλ ζρεηηθά κε έλα νξηζκέλν πεδίν αιιά θαη
απφ ηνλ θνηλφ ηνπο ηξφπν εξγαζίαο θαη κάζεζεο. ηηο πην επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο, νη
ζπκκεηέρνληεο πέηπραλ δηαλνεηηθή θαη δεκηνπξγηθή πξφνδν κε ηηο θνηλέο ηδέεο λα ελεξγνχλ σο
θίλεηξν γηα πξφνδν.
Η Καζνδήγεζε είλαη:
Ακνηβαία: Ο έκπεηξνο θαη ν λένο δάζθαινο εξγάδνληαη καδί ζε κηα ίζε επαγγεικαηηθή ζρέζε,
ζηελ νπνία είλαη θαη νη δχν δάζθαινη θαη καζεηέο.
Γπλακηθή: Ζ θαζνδήγεζε επεξεάδεη/αιιάδεη ην πιαίζην θαη ην πιαίζην δηακνξθψλεη ηε ζρέζε.
ηνραζηηθή: Ο κέληνξαο δηεπθνιχλεη ηελ ζθέςε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα εληζρχζεη ηε
βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο σο εθ[αηδεπηηθνχ. ε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ν
κέληνξαο πξνθαιεί ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ λα βειηηψζεη ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε γηα ηε δηδαζθαιία
θαη ηελ αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Με απηή ηελ έλλνηα, θαζνδήγεζε δελ είλαη ...
• Κισλνπνίεζε, ή ε κεηαηξνπή ζε ελαιιαθηηθφ γνλέα, ή ε απφθηεζε ελφο νπαδνχ, ή ε
επθαηξία λα απνδείμνπκε πφζν ζαπκάζηνη είκαζηε ή ε επθαηξία λα απνθηήζνπκε εμνπζία.
• Δλαιιαθηηθή ιύζε ζηελ ςπρνζεξαπεία ή κηα ζρέζε εμνκνιφγεζεο.
• Η επθαηξία ελόο αηόκνπ (ηνπ θαζνδεγνχκελνπ) λα απνθηήζεη γλψζεηο. Δίλαη ε επθαηξία δχν
εθπαηδεπηηθψλ λα αλαπηχμνπλ κηα ζρέζε επλντθή ζηελ ακνηβαία κάζεζε θαη εμέιημε.
είλαη κηα ζχλζεηε θαη πνιχ-δηάζηαηε δηαδηθαζία ηεο θαζνδήγεζεο, δηδαζθαιίαο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ μεθηλήκαηνο ελφο δαζθάινπ. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ν κέληνξαο δάζθαινο
νδεγεί, θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη έλα άιιν δάζθαιν λεφηεξν ζηελ εκπεηξία ζε κηα εξγαζηαθή
ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη πίζηε.
Σειηθά, ζηελ εθπαίδεπζε, ε θαζνδήγεζε είλαη κηα ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ θαζνδήγεζε, αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έκπλεπζε θαη
ππνζηήξημε ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ν κέληνξαο νδεγεί, θαζνδεγεί

3 UC Santa Cruz New Teacher Center. Peer Coaching Models Information.
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/peer-coaching-models.pdf
4 State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development), (2010): A Learning Guide for Teacher
Mentors. Published by Teacher and Education. Support Development Unit. School Improvement Division. Office for
Government School Education. Department of Education and Early Childhood Development. Melbourne, Australia.
http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf.

θαη ζπκβνπιεχεη έλαλ άιιν εθπηδεπηηθφ λεφηεξν ζηελ εκπεηξία ζε κηα εξγαζηαθή ζρέζε πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη πίζηε.5

Καζνδήγεζε/Πξνπόλεζε/ πκβνπιεπηηθή / Δθπαίδεπζε
Ζ θαζνδήγεζε ζπρλά απαηηεί ηε ρξήζε πξνπνλεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ηερληθψλ, αιιά
δηαθέξεη θαη απφ ηα δχν.
Μηα πξνπνλεηηθή ζρέζε είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε ζηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ζπρλά
επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ. Ζ
πξνπφλεζε ζπλήζσο δηαξθεί κηθξφ δηάζηεκα θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζε επηδφζεηο. Κάπνηνο
κπνξεί λα κνηξάδεηαη κηα πξνπνλεηηθή ζρέζε κε πνιινχο αλζξψπνπο.6
Πξνπόλεζε είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ λα ειεπζεξψλεηο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη λα
κεγηζηνπνηείο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Σνπο βνεζάο πεξηζζφηεξν λα καζαίλνπλ παξά ηνπο
δηδάζθεηο. 7 (Whitmore, 2009, p. 10) . Όπσο θαη ε θαζνδήγεζε, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη θαη πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο.
Η πκβνπιεπηηθή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη απφ ζπκβνχινπο, ή εγθεθξηκέλνπο
ςπρνιφγνπο, πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε
ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ
θαη
δηαηαξαρψλ. Οη Μέληνξεο παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ φηαλ πξνζθέξνπλ εηδηθνχ ηχπνπ
ππνζηήξημε ζε άιινπο πνπ βξίζθνληαη ζε αγρσηηθέο ή δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Ehrich Lisa
Catherine, Dr. (et al 2013:7).
Η Δθπαίδεπζε είλαη κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηήε εζηηάδεη
ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο ή ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία απηή. Ζ εθπαίδεπζε σο άκεζε κνξθή
δηδαζθαιίαο κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα ζπκπέζεη κε ηελ πξνπφλεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε.
Ehrich Lisa Catherine, Dr., (et al 2013:7).
Δίδε Καζνδήγεζεο 8
Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε θαζνδήγεζεο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε: επίζεκε ή
αλεπίζεκε Καζνδήγεζε, παξαδνζηαθή, νκαδηθή, κεηαμχ νκνηίκσλ, κέζσ δηαδηθηχνπ, θιπ. Όιεο
5 Koki, Stan: The role of teacher mentoring in educational reform. Pacific Resources and Learning.
http://www.nmu.edu/Webb/ArchivedHTML/UPCED/mentoring/docs/Role-mentor.pdf.
6

State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development), (2010): A Learning Guide for Teacher
Mentors. Published by Teacher and Education. Support Development Unit. School Improvement Division. Office for
Government School Education. Department of Education and Early Childhood Development. Melbourne, Australia.
http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf.
7

Reference used in this case by Dr. Ehrich Lisa Catherine (et al 2013): Whitmore, J. (2009). Coaching for performance (4th
Ed.). Brealey Publishing: London.
8

Sub-chapter based on the text of Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring Handbook.
Department of Education, Training and Employment.Queensland University of Technology.
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf

νη πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ζε πνηθίια πεξηβάιινληα, φπσο ζρνιείν, ρψξνη
εξγαζίαο, δηάθνξνη νξγαληζκνί, θνηλσληθά πεξηβάιινληα, εηθνληθέο θνηλφηεηεο.
ρεηηθά κε ηελ δηάξθεηα ελόο πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο, ππάξρνπλ επίζεο δηαθνξεηηθέο
γλψκεο. Χζηφζν, θαζψο αλάκεζα ζε θαζνδεγνχκελνπο θαη κέληνξεο πξνθχπηνπλ κε ηνλ ρξφλν
ζρέζεηο θαη κηα αίζζεζε ζπλαδειθνζχλεο, ε δηάξθεηα θαη ε ζπλνρή θάζε κεληνξηθήο ζρέζεο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Γηα κεξηθνχο ζπγγξαθείο «θαη’ ειάρηζην, κέληνξεο θαη θαζνδεγνχκελνη
πξέπεη λα ζπλαληψληαη ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο ην κήλα γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν.
Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο, φπσο ε θαζνδήγεζε κε βάζε ην ζρνιείν, πνπ ζπκπίπηεη κε ηε δηάξθεηα
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, θαη άιινη ηχπνη εηδηθψλ θαζνδεγεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. ε ηέηνηεο
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο νη θαζνδεγνχκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ απφ ηελ αξρή πφζν πξφθεηηαη
λα δηαξθέζεη ε ζρέζε, έηζη ψζηε λα ξπζκίζνπλ αλάινγα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.»
MENTOR/National Mentoring Partnership, (2005:18)
«πγγξαθείο ζηνλ ηνκέα ηεο Καζνδήγεζεο θάλνπλ κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε
αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαζνδήγεζεο. Γχν απφ απηνχο είλαη ε
«αλεπίζεκε» θαη ε «επίζεκε» Καζνδήγεζε. Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάθξηζε
είλαη λα δεη θάπνηνο ηελ Καζνδήγεζε ζαλ λα δηελεξγείηαη απφ ηνπο νκφηηκνχο
ηνπ, φπσο ζηελ Καζνδήγεζε νκνηίκσλ, ή παξαδνζηαθά απφ θάπνηνλ
κεγαιχηεξν ή έκπεηξν ζπλάδειθν, φπσο ζηελ παξαδνζηαθή Καζνδήγεζε. Έλαο
άιινο ηχπνο πνπ ζπλερψο θεξδίδεη έδαθνο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα είλαη ε
Ζιεθηξνληθή Καζνδήγεζε, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία γηα λα δψζεη ηελ
επθαηξία ζε θαζνδεγεηέο θαη θαζνδεγνχκελνπο λα επηθνηλσλήζνπλ.» (Ehrich
Lisa Catherine, Dr. 2013:12).
Η Αλεπίζεκε Καζνδήγεζε αλαθέξεηαη ζε δχν αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα κεληνξηθή
ζρέζε ρσξίο θακηά παξέκβαζε ή θαζνδήγεζε απφ θάπνην επίζεκν νξγαληζκφ. Ζ αλεπίζεκε
Καζνδήγεζε κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή φηαλ δχν άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζ΄ έλα
παξεκθεξέο ή ζρεηηθφ πεδίν αλαθαιχπηνπλ φηη έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη απνθαζίδνπλ λα
εξγαζηνχλ καδί. Έηζη ινηπφλ πξνθχπηεη κηα αλεπίζεκε κεληνξηθή ζρέζε. Σν βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζδηνξίδεη κηα αλεπίζεκε ζρέζε Καζνδήγεζεο (ζε αληίζεζε κε ηελ
επίζεκε) παξαπέκπεη ζην ζρφιην ηνπ Clutterbuck9 , φηη δειαδή κηα αλεπίζεκε κεληνξηθή ζρέζε
πξνθχπηεη ρσξίο ηελ παξέκβαζε νξγαληζκψλ.
χκθσλα κε ηνλ Clutterbuck10 κεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αλεπίζεκεο Καζνδήγεζεο
είλαη:

9

Dr. Ehrich Lisa Catherine is making a reference to the paper of Clutterbuck, D. “Formal and informal mentoring presentation”
presented at the Mentoring Connection National Conference in Toronto Marriott Eaton Centre, Canada in 2004.
10

Reference used in this case by Dr. Ehrich Lisa Catherine: Clutterbuck, D. (2004a). Everyone needs a mentor: Fostering talent
in your organisation (4th Ed.). Chartered, Institute of Personnel and Development: London.

• Οη θαζνδεγνχκελνη ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ εθείλνπο πνπ
βξίζθνληαη ζε κηα επίζεκε κεληνξηθή ζρέζε.
• Οη αλεπίζεκνη Μέληνξεο βξίζθνληαη εθεί επεηδή ην επηζπκνχλ, αθνχ ε αλεπίζεκε
Καζνδήγεζε είλαη εζεινληηθή,
• Μαθξνβηφηεηα, κεγαιχηεξε αθνζίσζε θαη θίλεηξν είλαη ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ
είδνπο Καζνδήγεζεο
Έλα κεηνλέθηεκα ηεο αλεπίζεκεο Καζνδήγεζεο είλαη φηη θάπνηνο πνπ ζέιεη λα πάξεη κέξνο
κπνξεί λα κελ επηιεγεί απφ θάπνηνλ Μέληνξα.
Δπίζεκε Καζνδήγεζε. «Ζ Δπίζεκε Καζνδήγεζε πξνθχπηεη φηαλ έλαο νξγαληζκφο παξέρεη
ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ
ζαθήλεηα ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ γηα κηα επηηπρεκέλε
ζρέζε.» (Clutterbuck 2004b).
Πξφθεηηαη γηα κηα παξεκβαηηθή ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκέλε πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλεπίζεκεο Καζνδήγεζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο
γηα λα παξάζρνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο ππνζηήξημε θαη εμέιημε. Κνηλά ζηνηρεία ζε επίζεκα
πξνγξάκκαηα είλαη ε ππνζηήξημε, κάζεζε θαη αλάπηπμε, βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη βειηησκέλε
εκπηζηνζχλε.
Πιενλεθηήκαηα ηεο επίζεκεο θαζνδήγεζεο:
• ζθνπνί θνηλσληθήο έληαμεο,
• ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί ηείλνπλ λα είλαη πην δνκεκέλνη θαη επηθεληξσκέλνη,
• νη αθξηβείο ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη γλσζηνί ζε φινπο.
Μεηνλεθηήκαηα ηεο επίζεκεο θαζνδήγεζεο:
• απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη γηα ηα δχν κέξε λα αλαπηχμνπλ κηα ζρέζε,
• δελ είλαη πάληα εζεινληηθή θαη ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη πην εκθαλήο.
Καζνδήγεζε από νκνηίκνπο θαη νκαδηθή θαζνδήγεζε
Η θαζνδήγεζε από νκνηίκνπο πεξηιακβάλεη δχν αλζξψπνπο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ θαη ηεο ίδηαο
ζέζεο πνπ εξγάδνληαη καδί αιιεινχπνζηεξίδνληαη.
Η νκαδηθή θαζνδήγεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη λα αζθεζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο, αλάινγα
κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα.
Γηα παξάδεηγκα, ε νκαδηθή Καζνδήγεζε πεξηιακβάλεη: 1. Μηα νκάδα ζπλεξγαηψλ πνπ
εξγάδνληαη καδί θαη αιιεινυπνζηεξίδνληαη. 2. Έλα Μέληνξα πνπ εξγάδεηαη κε κηα νκάδα

θαζνδεγνχκελσλ. 3. Πνιιαπινχο Μέληνξεο πνπ εξγάδνληαη κε πνιινχο θαζνδεγνχκελνπο, θαη
φινη απηνί νη άλζξσπνη ζπλδένληαη ζε κηα νκάδα.
Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζνδήγεζεο νκφηηκσλ θαη ηεο νκαδηθήο θαζνδήγεζεο είλαη φηη
φινη καζαίλνπλ θαη ζηεξίδνπλ αιιήινπο. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή θαζνδήγεζε φπνπ
ππάξρεη έλαο πην έκπεηξνο, έλαο Μέληνξαο, πνπ εξγάδεηαη δίπια ζηνπο θαζνδεγνχκελνπο, ε
θαζνδήγεζε νκφηηκσλ θαη ε νκαδηθή θαζνδήγεζε ηείλνπλ λα εξκελεχνληαη σο πεξηζζφηεξν
ηζφηηκεο ζην επίθεληξν θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ κηα θνηλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.

Πιενλεθηήκαηα θαζνδήγεζεο νκνηίκσλ θαη νκαδηθήο θαζνδήγεζεο:
• Παξέρνπλ ακνηβαία ππνζηήξημε, κάζεζε θαη θηιία,
• Γελ έρνπλ ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε,
• Έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πνηθίινπο ηνκείο, φπσο εθπαίδεπζε, ηαηξηθή θαη επηρεηξήζεηο.

Μεηνλεθηήκαηα θαζνδήγεζεο νκνηίκσλ θαη νκαδηθήο θαζνδήγεζεο:
• Οη νκφηηκνη κέληνξεο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο
γηα λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε θαξηέξαο θαη δηεξγαζίεο θαξηέξαο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα
νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο (McManus
& Russell 2007)11,

• Ζ θαζνδήγεζε νκφηηκσλ κπνξεί λα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε θηιία θαη ζηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, παξά ζηελ παξνρή γλψζεο, ε νπνία είλαη ή πξέπεη λα είλαη βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζνδήγεζεο.

Η Ηιεθηξνληθή Καζνδήγεζε βαζίδεηαη ζε επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή, φπσο ειεθηξνληθά
κελχκαηα θαη άιινπ ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο
ζε απεπζείαο ζχλδεζε, θνηλσληθά δίθηπα web 2.0 ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζνδήγεζε. Ζ
ειεθηξνληθή θαζνδήγεζε είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
επίζεκε θαη ηελ αλεπίζεκε θαζνδήγεζε, ζηελ παξαδνζηαθή θαζνδήγεζε, ε ζε δηαθφξνπο
ηχπνπο θαζνδήγεζεο νκφηηκσλ ή νκαδηθψλ θαζνδεγήζεσλ.
11

Reference used in this case by Dr. Ehrich Lisa Catherine: Clutterbuck, McManus, S. E. & Russell, J. E. (2007) Peer mentoring
relationships. In B. R. Ragins & K. Kram (Eds.) The handbook of mentoring at work: Theory, research and practice (pp. 273–
297). Sage: Los Angeles.

Πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθήο θαζνδήγεζεο:
• εθκεδελίδεη ηηο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο,
• Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ,
• Απαηηεί κεησκέλν θφζηνο δηαρείξηζεο (π.ρ. θηελφηεξε απφ πξφζσπν κε πξφζσπν),
• Μπνξεί λα πξνζειθχζεη άηνκα πνπ δελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε κηα πξφζσπν κε
πξφζσπν επηθνηλσλία κε έλα Μέληνξα.
Μεηνλεθηήκαηα ειεθηξνληθήο θαζνδήγεζεο:
• Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε κεζφδνπο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζε θείκελν (e-mail),
ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ιάζνπο ζηελ εξκελεία ή ζηελ επηθνηλσλία εμ αηηίαο ηεο κε
ζπγρξνληζκέλεο επηθνηλσλίαο,
• Μπνξεί λα πάξεη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αλαπηπρζεί εκπηζηνζχλε θαη επηθνηλσλία
ζηε ζρέζε,
• Μπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ή ηνπ δηαδηθηχνπ,
• Κάζε εκπιεθφκελνο έρεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηθαλφηεηαο ζηε γξαθή.

ην πιαίζην απηνχ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ζα αλαπηχμνπκε κηα πξνζέγγηζε Καζνδήγεζεο Οκφηηκσλ
Δθπαηδεπηηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, δειαδή ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα.

1.2. Δεοντολογία της Καθοδήγησης
Ο Κώδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ Καζνδήγεζεο θαη Γηδαζθαιίαο
The code of ethics EMCC12

Όπωσ γίνεται ς’ όλα τα επαγγζλματα, όταν ςυηθτάμε για επαγγελματικι κακοδιγθςθ, είναι
επίςθσ απαραίτθτο να αναφερκοφμε ςε ζνα κϊδικα δεοντολογίασ. Πράγματι το Ευρωπαϊκό
Συμβοφλιο Κακοδιγθςθσ και Διδαςκαλίασ εκςυγχρόνιςε τον Κϊδικα Δεοντολογίασ για γενικοφσ
επαγγελματίεσ και μζλθ του το 2008, με κφριο ςτόχο «να προάγει καλφτερθ άςκθςθ και να
διαςφαλίςει

τθν

τιρθςθ

των

υψθλότερων

δυνατόν

προτφπων

ςτο

περιβάλλον

κακοδιγθςθσ/διδαςκαλίασ και τθν παροχι τθσ μζγιςτθσ ευκαιρίασ για μάκθςθ και ανάπτυξθ.
Ο κϊδικασ Δεοντολογίασ του Ευρωπαϊκοφ Συμβοφλιου Κακοδιγθςθσ και Διδαςκαλίασ καλφπτει τισ
παρακάτω επαγγελματικζσ αρετζσ: Ικανότθτα, Συνάφεια, Διαχείριςθ Ορίων, Ακεραιότθτα και
Επαγγελματικότθτα με τισ οποίεσ οι επαγγελματίεσ Μζντορεσ πρζπει να ενεργοφν δεοντολογικά.
Βαςιηόμενοι ςτισ προτάςεισ του, ςτο πλαίςιο αυτοφ του Εγχειριδίου κζλουμε να επιςθμάνουμε τα
εξισ:

1. -Ιθαλόηεηα. Ο κέληνξαο ζα πξέπεη:


λα δηαζθαιίζεη φηη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ/ηεο είλαη επαξθέο γηα
λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.
 λα αλαπηχμεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληζρχζεη ην επίπεδν ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ
ζπκκεηέρνληαο ζε ζρεηηθή επηκφξθσζε θαη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πλερνχο
Δπαγγεικαηηθήο Δμέιημεο.
 λα δηαηεξήζεη κηα ζρέζε κε έλαλ θαηάιιεια πξνζνληνχρν επηβιέπνληα, ν νπνίνο ζα
αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ ηθαλφηεηά ηεο/ηνπ θαη ζα ζηεξίδεη ηελ εμέιημή ηνπ.

2. -πλάθεηα. Ο κέληνξαο ζα πξέπεη:
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λα θαηαλνεί θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ε ζρέζε θαζνδήγεζεο αληαλαθιά ην πιαίζην κέζα
ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε θαζνδήγεζε.
 λα δηαζθαιίδεη φηη νη πξνζδνθίεο ηνπ θαζνδεγνπκέλνπ γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη ν
κέληνξαο αληηιακβάλεηαη πψο απηέο νη πξνζδνθίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
 λα επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν θαζνδεγνχκελνο θαη ν
κέληνξαο ζα επηθεληξσζνχλ θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία γηα κάζεζε
3. –Γηαρείξηζε Οξίσλ. Ο κέληνξαο ζα πξέπεη:


λα ιεηηνπξγεί πάληα κέζα ζηα φξηα ησλ δηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, λ’ αλαγλσξίδεη πνχ
κπνξεί λα ππεξβεί απηά ηα φξηα θαη πφηε πξέπεη λα θαηεπζχλεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζ΄ έλα
πην έκπεηξν θαζνδεγεηή.
 λα είλαη ελήκεξνο γηα ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξμεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κέζα ζηελ
θαζνδεγεηηθή δηαδηθαζία θαη λα ηελ αληηκεησπίζεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά γηα λα
δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα ππάξμεη θφζηνο γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν.

4. -Αθεξαηόηεηα. Ο κέληνξαο ζα πξέπεη:


λα δηαηεξήζεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαζνδήγεζεο έλα επίπεδν εκπηζηεπηηθφηεηαο ην
νπνίν είλαη απαξαίηεην θαη έρεη ζπκθσλεζεί ζηελ αξρή ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο.

5. –Δπαγγεικαηηζκόο. Ο κέληνξαο ζα πξέπεη:
 λα αληαπνθξηζεί ζηηο καζεζηαθέο θαη εμειηθηηθέο αλάγθεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, φπσο
απηέο νξίδεηαη απφ ηελ αηδέληα ηεο θαζνδεγεηηθήο ζρέζεο.
 λα δηαζθαιίζεη φηη ε δηάξθεηα ηνπ θαζνδεγεηηθνχ ζπκβνιαίνπ δηαξθεί κφλν φζν είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ θαζνδεγεηηθή δηαδηθαζία.

Άιιεο εθηηκήζεηο γηα δενληνινγηθά δεηήκαηα13
Πξπηαλεία ηνπ Λνλδίλνπ. Ο νξγαληζκφο Γηδαζθαιίαο θαη Καζνδήγεζεο πξνηείλεη ηνλ
δηθφ ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο, ηνλ νπνίν, φπσο παξαπάλσ, έρνπκε ηξνπνπνηήζεη γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ απηνχ.
 Ο ξφινο ηνπ Μέληνξα είλαη λ’ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ

θαζνδεγνχκελνπ. Γελ είλαη λα επηβάιεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο.

13

London Deanery. Coaching and Mentoring, (2008): Ethical Code of Practice.http://mentoring.londondeanery.ac.uk/ourscheme/mentors/ethical-code-of-practice.

 Οη Μέληνξεο πξέπεη λα εξγαζηνχλ κέζα ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ζπκθσλίαο κε ηνλ

θαζνδεγνχκελν ηεξψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ είλαη θαηάιιειε κέζα ζ’ απηφ ην
πιαίζην.


Οη Μέληνξεο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη λα εξγάδνληαη
κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ.
 Οη θαζνδεγνχκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο

παξαπφλσλ.
 Καζνδεγεηέο θαη θαζνδεγνχκελνη πξέπεη λα ζέβνληαη ν έλαο ηνλ ρξφλν ηνπ άιινπ θαη

ηηο ππφινηπεο επζχλεο ηνπ θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη δελ επηβάινπλ πεξηζζφηεξα απφ φηη
είλαη ινγηθφ.
 Ο θαζνδεγνχκελνο πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο. Ο

Μέληνξαο πξέπεη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζνδεγνχκελν λα ην πξάμεη θαη γεληθά
πξέπεη λα πξνάγεη ηελ απηνλνκία ηνπ.
 Οπνηνδήπνηε απφ ηα δχν κέξε κπνξεί λα δηαιχζεη ηε ζρέζε.
 Οη Μέληνξεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα φξηα ηεο δηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ζηελ άζθεζε ηεο

θαζνδήγεζεο.
 Ο Μέληνξαο δελ πξέπεη λα παξεκβαίλεη ζε πεξηνρέο πνπ ν θαζνδεγνχκελνο επηζπκεί λα

θξαηήζεη κπζηηθέο, κέρξη λα ηνπ δεηεζεί. Χζηφζν, πξέπεη λα βνεζήζεη ηνλ
θαζνδεγνχκελν λ’ αλαγλσξίζεη πψο θαηλνκεληθά άζρεηα ζέκαηα κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε
απηέο ηηο πεξηνρέο.
 Οη Μέληνξεο θαη νη θαζνδεγνχκελνη πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα είλαη εηιηθξηλείο ν έλα

κε ηνλ άιιν αιιά θαη κε ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα ηε ζρέζε ηελ ίδηα.
 Οη Μέληνξεο θαη νη θαζνδεγνχκελνη είλαη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ νκαιή απνθιηκάθσζε

ηεο ζρέζεο φηαλ έρεη επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο θαη πξέπεη λ’ απνθχγνπλ ηε δεκηνπξγία
εμάξηεζεο.
 Ζ ζρέζε θαζνδήγεζεο δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα είλαη εθκεηαιιεπηηθή, νχηε

αλνηθηή ζε ιάζνο εξκελείεο.
Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλαθζεί κηα δενληνινγηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Μέληνξα θαη ηνπ
θαζνδεγνχκελνπ πνπ ζα εμαζθαιίδεη κηα επαξθή θαη επαγγεικαηηθή ζρέζε.

1.3. Περισσότερα για την Καθοδήγηση

Οθέιε θαη παγίδεο: Ση κπνξώ λα πεξηκέλσ από ηελ θαζνδεγεηηθή κνπ ζρέζε;

Γεληθά, «Ζ θαζνδήγεζε ππφζρεηαη πηζαλά νθέιε ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο απφ ηνπο
παξαθάησ ηνκείο»14:
1. Έληαμε λένπ εθπαηδεπηηθνύ (θαζνδεγνύκελνπ):βνήζεηα ζηε κεηάβαζε ηνπ λένπ
εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ αίζνπζα θαη πνιηηηζκηθή ηνπ ηαχηηζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαη
ζηελ πεξηνρή πνπ ζα εξγαζηεί.
2. Βειηίσζε ζηαδηνδξνκίαο (κέληνξα): αλνίγεη έλα δξφκν γηα εγεζία, θνηλσληθή αλαγλψξηζε
θαη επηβξάβεπζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο βεηεξάλνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ηα ζρνιεία
ηνπο θαη ηηο πεξηνρέο ηνπο σο κέληνξεο, επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο, ή/θαη ζπλεξγάηεο ζηελ
αλάπηπμε θαη βειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
3. Δπαγγεικαηηθή εμέιημε θαη θαηλνηνκία πξνγξακκάησλ (θνηλόηεηα):δεκηνπξγία
πξνυπνζέζεσλ γηα αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζρνιηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο
θαη θαζνδήγεζε γηα κεηαξξχζκηζε ηεο ηνπηθήο εθπαίδεπζεο.
Δηδηθά, κπνξνχκε λα αλακέλνπκε ηα αθφινπζα νθέιε γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνύο
(θαζνδεγνύκελνπο), αιιά θαη ηνπο κέληνξεο15:

Νένη
εθπαηδεπηηθνί
(mentees)

Έκπεηξνη
εθπαηδεπηηθνί(mentors)

1. Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή βειηίσζε Δθπαηδεπηηθώλ:

14

SEDL organisation-Southwest Educational Development Laboratory, (2000): Mentoring beginning Teachers: Lessons from
the Experience in Texas. Policy Research Report. November, 2000. http://www.sedl.org/pubs/policy23/mentoring.pdf
NOTE: The authors when mention the three areas have quoted the work of Little, J.W published in 1990, “The mentor
phenomenon and the social organisation of teaching”, in C.B. Cazden (Ed.), Review of research in education, 16, 297-351.
Washington, DC: American Educational Research Association.
15

NOTE: To develop this table we have taken as a reference different texts listed in the bibliography such as Ehrich Lisa
Catherine, Dr. (2013) and State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development) (2010).

Πξφζβαζε ζηε γλψζε, εκπεηξία θαη
ππνζηήξημε ελφο εθπαηδεπηηθνχ κέληνξα



Κνηλή ρξήζε πιηθνχ θαη εκπεηξίαο



Μέζνδνη ζρεδηαζκνχ θαηαλνκήο δηδαθηηθήο
χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο



Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ





Απμεκέλε κάζεζε, αλαλέσζε θαη
δηδαθηηθή επίδνζε



Δπαλαπξνζαλαηνιηζκφο ζε δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο θαη αλάπηπμε αληαλαθιαζηηθψλ
δεμηνηήησλ



2. πλερήο Δπαγγεικαηηθή Μάζεζε
(ζην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη γεληθφηεξα)
Αλαηξνθνδφηεζε ζηελ επίδνζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ



Γηδαζθαιία γηα ηελ ζηαδηνδξνκία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ



Αληαπφθξηζε ζε αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ
λένπ εθπαηδεπηηθνχ



Πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή
εμέιημε



Δπαγγεικαηηθή θαηαμίσζε. Αλαγλψξηζε
ηνπ κέληνξα σο εμαηξεηηθνχ εθαπηδεπηηθνχ




Απμεκέλε
εξγαζηαθή
επηηπρία,
απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε



Μείσζε ηεο κάζεζεο κέζσ δνθηκήο θαη
ιάζνπο θαη επηηάρπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο



3. Γηαρείξηζε Αίζνπζαο:

Γεκηνπξγία νκάδαο ζηελ ηάμε. Κίλεηξα γηα
κάζεζε ζηνπο καζεηέο



Γηεμαγσγή ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο



Οθέιε
απφ
ηελ
καζεκάησλ ηνπ κέληνξα



παξαθνινχζεζε

4. Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία:
Μεγαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη ππνζηήξημε
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ





Γηαρείξηζε αληηδηθηψλ θαη θαηαζηάζεσλ
θξίζεο





Τπνζηήξημε ζηηο επαθέο κε ηνπο γνλείο





Απμεκέλε
ζρνιείν

αίζζεζε

Δγλσκνζχλε απφ
θαζνδεγνχκελνπ

ηνπ
ηελ

αλήθεηλ

ζην

πιεπξά

ηνπ




5. Γλώζε ρνιηθνύ Πεξηβάιινληνο:
Καιχηεξε ζρνιηθή ελζσκάησζε



Γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νξγαλσηηθήο
δνκήο ηνπ ζρνιείνπ.



6. Άιια νθέιε:
Γλψζε εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη άιισλ
ζεκάησλ.



Δληζρπκέλε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή
επεμία ράξε ζην κεησκέλν άγρνο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο.



ηξαηεγηθή θαη πνηνηηθή δηαρείξηζε



Τπνζηήξημε γηα κηα επηηπρεκέλε έληαμε ζην
επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ



Πεγή: Γηθή καο πξνεηνηκαζία

Παγίδεο ηεο Καζνδήγεζεο16:
1) Καζνδήγεζε ρσξίο ζηόρν
Γηα λα απνηειέζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηνπο δχν, κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελν,
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε δηαδηθαζία ηεο θαζνδήγεζεο λα ζέζεη ζηφρνπο. Οη ζηφρνη επηηξέπνπλ
κηα πξφβιεςε γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, αιιά δίλνπλ θαη κηα θαζαξή εηθφλα γηα
ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ.
2) Υσξίο πξνγξακκαηηζκό ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ
ε κηα ζρέζε θαζνδήγεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνγξακκαηίδνπκε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο αιιά
θαη λα ηηο ηεξνχκε. Απηφ θαζηεξψλεη έλα πξφηππν επαθήο ην νπνίν βειηηψλεη ηελ αμηνπηζηία, ηε
ζπλέπεηα θαη ηελ πξφνδν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αθχξσζε θαη ηελ αλαβνιή ηεο ζπλάληεζεο.
Μφιηο ραζεί κηα ζπλάληεζε, ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί απηφ μαλά είλαη πνιχ κεγάιε. Γηα απηφ ην
ιφγν, ε έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ είλαη κηα παγίδα.
3) Αζπκθσλία
Οη ζρέζεηο θαζνδήγεζεο απαηηνχλ έλα ζπληαίξηαζκα ραξαθηήξσλ ή/θαη ελδηαθεξφλησλ γηα λα
δέζνπλ. Δπίζεο απαηηνχλ νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα ζπκκεηέρνληα κέξε. Όηαλ ππάξρεη
αζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ κέληνξα θαη ηνπο θαζνδεγνχκελνπο, νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο ηεο
θαζνδήγεζεο απμάλνληαη. Ο κέληνξαο θαη ν θαζνδεγνχκελνο δελ είλαη αλάγθε λα ζπκθσλνχλ
ζε φια.
4) Κισλνπνίεζε
Κισλνπνίεζε είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ν κέληνξαο αληί λα αθνχεη θαη λα νδεγεί ηνλ
εθπαηδεπφκελν, πξνζπαζεί λα ηνλ δηακνξθψζεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα γίλεη αληίγξαθν δηθφ
ηνπ. Ο ξφινο ηνπ κέληνξα είλαη λα ζπκβνπιεχεη, λα πιεξνθνξεί θαη λα ζηεξίδεη ηηο επηινγέο
ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.
5) Μηιώληαο, όρη αθνύγνληαο
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη κέληνξεο λα αθνχλ ηνλ θαζνδεγνχκελφ ηνπο, εηδηθά φηαλ ε ζρέζε είλαη
αθφκα λσπή. Όηαλ ν κέληνξαο αθνχεη πξνζεθηηθά δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ θαζνδεγνχκελν λα:
16

Rosier, Bart Jacobsz (2014): 5 Pitfalls of Mentoring Relationships. http://hi.dwillo.com/5-pitfalls-mentoring-relationships/.

1. αθεγεζεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ ρσξίο λα ληψζεη νηη ν κέληνξαο έρεη ζπγθεθξηκέλεο
πξνζδνθίεο,
2. κελ ηξνκάμεη απφ ηελ κεγάιε εκπεηξία πνπ έρεη ήδε ν κέληνξαο,
3. ληψζεη άλεηα λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ.
πλππνινγίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, φηαλ ν κέληνξαο μέξεη λα αθνχεη πξνζεθηηθά, ν
θαζνδεγνχκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζεη ρσξίο εκπφδηα θαη λα σθειεζεί απφ ηελ
ζρέζε θαζνδήγεζεο.
Ζ βάζε ηεο θαζνδήγεζεο ζρεκαηίδεηαη κέζα απφ ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζηνλ
θαζνδεγνχκελν θαη ηνλ κέληνξα, ζηηο νπνίεο ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ είλαη αλνηθηή επηθνηλσλία.
Ζ επαξθήο ζπκθσλία θαη νη μεθάζαξνη ζηφρνη είλαη απηφ πνπ ζα βνεζήζεη ηελ πξφνδν ηεο
θαζνδήγεζεο. Έλαο θαζνδεγνχκελνο πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνλ δηθφ ηνπ δξφκν ζα
αλαπηπρζεί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θαζνδήγεζεο θαη ζην ηέινο θαη νη δχν, κέληνξαο θαη
θαζνδεγνχκελνο ζα σθειεζνχλ.
Η βάζε ηεο θαζνδήγεζεο ζρεκαηίδεηαη κέζα απφ ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζηνλ
θαζνδεγνχκελν θαη ηνλ κέληνξα, ζηηο νπνίεο ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ είλαη ε αλνηθηή επηθνηλσλία.
Ζ επαξθήο ζπκθσλία θαη νη μεθάζαξνη ζηφρνη είλαη απηά πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξφνδν ηεο
θαζνδήγεζεο. Έλαο θαζνδεγνχκελνο πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνλ δηθφ ηνπ δξφκν ζα
αλαπηπρζεί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θαζνδήγεζεο θαη ζην ηέινο θαη νη δχν, κέληνξαο θαη
θαζνδεγνχκελνο ζα σθειεζνχλ.
Πηζαλέο δξαζηεξηόηεηεο θαζνδήγεζεο 17
Γηα ηελ θαιή αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε δηαθνξεηηθή κνξθή, πιαίζην θαη ζθνπφ. Γηα παξάδεηγκα,
ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κεξηθέο απφ ηηο αθφινπζεο:
1. πκκεηνρή ζηελ νκάδα αξρηθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο ζην
ζρνιείν:
 Βνήζεηα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νξγαλσηηθέο
δνκέο.
17

NOTE: For the example mentoring activities suggestion list we have used as a reference some of the texts listed in the
bibliography, such as Mentor. National Mentoring Partnership, Hanover Research-Academy Administration Practice, (2014) and
Arlington Public Schools (2013).

 Γλσξηκία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ
 Βνήζεηα ζηε ζπκπιήξσζε ζρνιηθψλ εγγξάθσλ
 Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθδειψζεηο, γηνξηέο,
θιπ.
2. Βνήζεηα έμσ από ηελ αίζνπζα:
 Πξνεηνηκαζία ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ καδί κε ηνλ κέληνξα
 πκκεηνρή ζηα καζήκαηα ηνπ κέληνξα, κε ζθνπφ ηελ κάζεζε κέζα απφ ηελ
παξαηήξεζε ελφο έκπεηξνπ εθπαηδεπηηθνχ
 πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην ζρνιείν
3. Δηδηθά ζεκηλάξηα γηα λένπο εθπαηδεπηηθνύο:
 Γηάθνξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
 Γηδαθηηθνί πφξνη (θνηλή ρξήζε πιηθψλ, πξνηάζεηο γηα ρξήζε αμηφινγσλ
εγρεηξηδίσλ, θιπ)
4. πκκεηνρή ζε έλα δίθηπν γηα λένπο εθπαηδεπηηθνύο εθηόο ζρνιείνπ
 Γηαηήξεζε επαθήο κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
 Κνηλή ρξήζε παηδαγσγηθψλ πεγψλ, γλψζεο, πιηθψλ, εκπεηξηψλ θιπ. (εκηλάξηα,
αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα, θιπ)
5. Σαθηηθή ή ππνζηεξηθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ


Δπίζεκεο θαη/ή αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο κε ηελ δηεπζπληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ

Γεληθέο νδεγίεο θαζνδήγεζεο
Οη παξαθάησ γεληθέο νδεγίεο θαζνδήγεζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία
ηεο θαζνδεγεηηθήο δηαδηθαζίαο18:
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Να παξέρεηαη επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε αληί λα ηνλίδνληαη ηα ιάζε.



Να είλαη δεθηηθνί ζηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη πξφζπκνη λα δνθηκάζνπλ ηηο
πξνηάζεηο απφ άιινπο.



Να κνηξάδνληαη ειεχζεξα φζα καζαίλνπλ, έζησ θαη κέζα απφ ιάζε, κε άιινπο



Να είλαη πξφζπκνη λα κνξάδνληαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο κε δίθηπα κε ηνπο νκνηίκνπο
ηνπο

RIT-Rochester Institute of Technology. The Wallace Center.
https://www.rit.edu/academicaffairs/facultydevelopment/mentoring/mentee.

Faculty

Career

Development

Services.



Να δηαθπιιάζζνπλ πάληα ηελ ερεκχζεηα κέζα ζηε ζρέζε



Να απνθαιχπηνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο φηαλ απηεο είλαη ζρεηηθέο.
Τπάξρνπλ 4 δηαθξηηέο θάζεηο ηεο θαζνδεγεηηθήο ζρέζεο19:

Φάζε 1ε: Πξνεηνηκαζία
Ο Μέληνξαο θαη ν θαζνδεγνχκελνο πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη αηνκηθά αιιά θαη κε
ζπλεξγαζία.
Οη Μέληνξεο εμεηάδνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο θίλεηξα αιιά θαη εηνηκφηεηα γηα λα γίλνπλ
θαζνδεγεηέο, αμηνινγνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη εληνπίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο γηα κάζεζε
θαη εμέιημε.
Καη ηα δχν κέξε ζπκθσλνχλ πάλσ ζηε δηαχγεηα ησλ πξνζδνθηψλ αιιά θαη ησλ ξφισλ.

Φάζε 2ε: Γηαπξαγκάηεπζε
Οη εηαίξνη ζπκθσλνχλ γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο
δηεξγαζίεο ηεο ζρέζεο ηνπο. Καζνξίδνπλ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη δεκηνπξγνχλ κηα θνηλή
θαηαλφεζε γηα ηηο αμηψζεηο, ηηο πξνζδνθίεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο.
19

NESSE. Network of Early career Scientists & Engineers Mentorship Program Tips. (These materials are based on the “The
Mentor’s Guide: Facilitating Effective Learning Relationship” by Lois J. Zachary. http://www.sustainablescientists.org/wpcontent/uploads/2015/01/Mentoring-Tips.pdf.

πδεηνχλ γηα ηελ ερεκχζεηα, ηηο δηθαηνδνζίεο, ηα φξηα, φζν δχζθνια θαη λα είλαη απηά ηα
ζέκαηα γηα ζπδήηεζε.
πκθσλνχλ ζηα αθφινπζα: ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ησλ ζπλαληήζεσλ, ηηο δηθαηνδνζίεο, ηα
θξηηήξηα επηηπρίαο, ηηο επζχλεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα κέρξη ην θιείζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αλαζεσξνχλ, ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηελ πκθσλία Καζνδήγεζεο.

Φάζε 3ε: Δλεξγνπνίεζε
Μαζαίλνπλ θαη βειηηψλνληαη, επηθνηλσλνχλ αλνηθηά, επαλεμεηάδνπλ ηελ καζεζηαθή πξφνδν
ζπλερψο.
Ο Μέληνξαο θαιιηεξγεί ηελ αλάπηπμε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, ζεκειηψλεη θαη δηαηεξεί έλα
αλνηθηφ θαη ελζαξξπληηθφ θιίκα κάζεζεο θαη παξέρεη κηα πξνζεθηηθή, εηιηθξηλή θαη
επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε (feedback).
Καη νη δπν παξαθνινπζνχλ ηελ καζεζηαθή πξφνδν γηα λα ζηγνπξεπηνχλ φηη δελ έρνπλ μεθχγεη
απφ ηνπο αξρηθνχο ηνπο ζηφρνπο.

Φάζε 4ε: Κιείζηκν
Πξέπεη λα παξαηεξνχλ ηα ζεκάδηα πνπ δείρλνπλ φηη είλαη θαηξφο γηα θιείζηκν ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Δθηηκνχλ θαηά πφζν νη καζεζηαθνί ζηνρνη έρνπλ επηηεπρζεί ή αλ ε ζρέζε δελ είλαη πιένλ
απνηειεζκαηηθή.
Αμηνινγνχλ ηη έκαζαλ πξνζσπηθά θαη γηνξηάδνπλ ηελ πξφνδν πνπ έθαλαλ ΜΑΕΗ.
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Μζροσ 2ο: Καθοδήγηςη μεταξφ εκπαιδευτικών
2.1. Ο ρόλος και οι ευθύνες του Μέντορα. Δικαιώματα, καθήκοντα, δεξιότητες

Έλαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ξφινο ζηελ θαζνδήγεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ αλήθεη
ζηνλ Μέληνξα, ν νπνίνο είλαη έλαο θαζεγεηήο πνπ εξγάδεηαη ζην ίδην ζρνιείν κε ηνλ
θαζνδεγνχκελν. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ
επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο.
Σα παξαθάησ θξηηήξηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα λα απνθαζηζηεί αλ έλαο
ζπγθεθξηκέλνο θαζεγεηήο κπνξεί λα ελεξγήζεη σο Μέληνξαο:
1) Να έρεη θαηάιιεια πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά,
2) Να έρεη επαξθείο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία,
3) Να έρεη ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη θίλεηξν.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μέληνξα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ εζεινληηθή ηνπ/ηεο εκπινθή ζην
ξφιν ηνπ Μέληνξα θαη ζηελ εηζαγσγή ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ (θαζνδεγνχκελνπ) ζην ξφιν
ηνπ/ηεο ζε έλα θαηλνχξγην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν πην ζεκαληηθφο
παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ε εζεινληηθή θαη πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ
Μέληνξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θαζνδεγνχκελνο πξέπεη επίζεο λα είλαη αλνηθηφο ζε κηα
ηέηνηα ζρέζε θαη λα εκπηζηεχεηαη ηνλ Μέληνξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε θαζνδεγεηηθή
δηαδηθαζία δελ ζα είλαη επαξθήο θαη ζα θαηαιήμεη ζε απνγνήηεπζε θαη απνζάξξπλζε.
Γηα ηελ επάξθεηα ηεο θαζνδήγεζεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεην ηφζν ν Μέληνξαο φζν θαη ν
θαζνδεγνχκελνο λα θαηαλννχλ απφιπηα ηνλ ξφιν ηνπ Μέληνξα.
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ηελ έθδνζή ηνπ «Γηαηεξψληαο εμαηξεηηθνχο αλζξψπνπο κε 3 είδε Μέληνξα» ν Anthony K.
Tjan20 πεξηέγξαςε 3 ηχπνπο Μέληνξα:
1. Φίινο / Οκφηηκνο Μέληνξαο
2. Μέληνξαο θαξηέξαο
3. Μέληνξαο δσήο
Παξ’ φια απηά, ζην ζρνιείν, ζηελ εθπαίδεπζε, ν κέληνξαο δελ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη φινπο
απηνχο ηνπο ηχπνπο, αιιά επίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, απηφο/απηή ζα πξέπεη λα θέξλεη
ζε πέξαο ηηο απνζηνιέο ελφο πξνπνλεηή, ελφο νδεγνχ, ελφο εηδηθνχ, ελφο πξνηχπνπ, αλζξψπνπ
πνπ ιχλεη πξνβιήκαηα, πνπ παξαθηλεί.
Απηφο ν ξφινο ηνπ Μέληνξα απαηηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο θαίλεηαη μεθάζαξα κέζα
απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε κέζα ζην πξφγξακκά καο (θνίηαμε: Καζνδήγεζε κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Αλαθνξά Αλάιπζεο Αλαγθψλ). Οη
πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ αληαπνθξίζεθαλ λνκίδνπλ φηη ν ξφινο ηνπ Μέληνξα είλαη λα
βνεζάεη ηαρχηεξα ηελ έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή δσή θαη λα ηνπο
ππνζηεξίδεη λα ιχλνπλ ηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, έλα αθφκα θαζήθνλ
ησλ Μεληφξσλ είλαη λα βνεζνχλ ηνλ θαζνδεγνχκελν ζε ζέκαηα θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη
νξγάλσζεο ζηελ αίζνπζα.
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Tjan, Anthony K. (2011). Keeping Great People with Three Kinds of Mentors, https://hbr.org/2011/08/keeping-great-peoplewith-thre.html.
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ρεηηθά κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο ηχπνπο Μέληνξα, έλα παξάδεηγκα Μέληνξα
θαξηέξαο είλαη απηφ ηνπ επηβιέπνληα ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζην
επίζεκν ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο πξνψζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ , πνπ εκθαλίδεηαη ζε κεξηθέο
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ν Μέληνξαο είλαη φπσο έλαο θίινο,
πνπ ζηεξίδεη ηνλ θαζνδεγνχκελν, φρη κφλν ςπρνινγηθά, αιιά πξψηα απ’ φια ζε επαγγεικαηηθέο
δεμηφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλά καο ηφληζαλ ηελ
ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα ζηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ
παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.
Γεληθά, εθείλνη πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην επηζεκαίλνπλ ηελ πξνζπκία λα κνηξαζηνχλ
ηηο δεμηφηεηέο ηνπ Μέληνξα, ηηο γλψζεηο, ηελ εμεηδίθεπζε, θαζψο θαη ηα πην έγθπξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ ζεηηθή ζθέςε είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζ’ απηή ηελ δνπιεηά. Όζν αθνξά
ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ Μέληνξα, νη πιένλ επηζπκεηέο είλαη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη νη
πξνπνλεηηθέο δεμηφηεηεο. Ο Μέληνξαο ζα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεη πψο λα ελζαξξχλεη θαη λα
δίλεη θίλεηξα , αιιά θαη λα ζέιεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε θαη επηηπρία άιισλ αλζξψπσλ.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θαζνδήγεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο:
1) ηνπ εζεινληηζκνχ – θαλέλαο απφ ηνπο δχν, νχηε ν κέληνξαο νχηε ν θαζνδεγνχκελνο δελ
πξέπεη λα αηζζάλεηαη ζαλ λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο θαζνδήγεζεο.
2) ηεο ζρέζεο θαη ηνπ ηαηξηάζκαηνο ηνπ δεχγνπο κέληνξαο – θαζνδεγνχκελνο, πνπ
βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη απνδνρή.
ηελ θαζνδήγεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ απηή ε ζρέζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δμαξηάηαη
απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα, βεβαίσο, αιιά δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε βειηίσζε ησλ ζρεζηαθψλ
δεμηνηήησλ κπνξεί λα εληζρπζεί, γηα παξάδεηγκα κέζα απφ εμάζθεζε.
Γηα λα ην πξνζδηνξίζνπκε θαιχηεξα, κπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε ην Δπξσπατθφ ρήκα
(matrix) Ηθαλνηήησλ “Mentor” ε επεμεξγαζία ηνπ νπνίνπ έγηλε κέζα ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Certi. Men Tu – Certification for Mentors and Tutors” – αξηζκφο πξνγξάκκαηνο
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LLP-LDV 12-AT-0015, Fohnsdorf 2012. ηελ ελφηεηα «Αλαπηχμηε θαιή ζρέζε κε ηνπο
καζεηέο ζηελ θαζνδεγεηηθή δηαδηθαζία» αλαθέξνληαη ε απαξαίηεηε γλψζε, νη δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο ησλ θαζνδεγεηψλ.
χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ ρήκα (matrix) Ηθαλνηήησλ “Mentor”, ν Μέληνξαο ζα πξέπεη:

1)

Να έρεη ζθαηξηθή γλψζε πάλσ ζε:

- εηδηθέο ζεσξίεο, κνληέια θαη κεζφδνπο επηθνηλσλίαο.
- εηδηθέο ζεσξίεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, κεζφδνπο θαη κνληέια, δξαζηηθέο αξρέο θαη ηερληθέο
αθξφαζεο .
- εηδηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα.

2)

Να έρεη ηεθκεξησκέλε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε επηθνηλσλία, ε ελεξγή

ζπκκεηνρή θαη ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ιακβάλνπλ ρψξα, θαζψο θαη ηνπ ξφινπ πνπ ν θάζε
ελδηαθεξφκελνο έρεη ζ’ απηφ ην πεξηβάιινλ.

3)

Να έρεη ζθαηξηθφ εχξνο γλσζηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ γηα λα:

- επηθνηλσλεί επηηπρψο κε ηνλ θαζνδεγνχκελν ρξεζηκνπνηψληαο πξαθηηθά εξγαιεία

θαη

πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο,
- λα πξνηείλεη δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζε αθεξεκέλα πξνβιήκαηα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ θαζνδεγνχκελν,
- λα αθνχεη πξνζεθηηθά φηαλ ζπδεηά κε ηνλ θαζνδεγνχκελν, ζην ηειέθσλν ή πξφζσπν κε
πξφζσπν γηα λα επηιχζεη δηάθνξα ζέκαηα,
- λα βνεζήζεη ην θαζνδεγνχκελν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ή λα απνζαθελίζεη ηνπο πξνζσπηθνχο
επαγγεικαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο, λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο ζθέςεηο ηνπ,
ηηο επηινγέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.

4)

Ηθαλφηεηα:

- λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα απνηειεζκαηηθή εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ
θαζνδεγνχκελν, ε νπνία ζα ηνλ βνεζήζεη λα νινθιεξψζεη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπ/ηεο
ζηφρνπο,
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- λα δηαζθαιίζεη ηελ επεκεξία ηνπ θαζνδεγνχκελνπ θαη, αλ ρξεηαζηεί, λα ηνλ/ηελ ζηεξίμεη ζε
πξνζσπηθά δεηήκαηα,
- λα αλαζεσξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηνλ δηθφ ηνπ ξφιν ζηελ εξγαζηαθή ζρέζε, γεγνλφο πνπ ζα
κεγηζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαζνδήγεζεο.
Αλ θαη ην Δπξσπατθφ ρήκα Ηθαλνηήησλ “Mentor” αλαθέξεηαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κηαο
επηρείξεζεο, κε ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο καο – «ΜΔΝΣΧΡ» Καζνδήγεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί - κέληνξεο πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:


Άξηζηε γλψζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη φισλ ησλ πηπρψλ ηεο δνπιεηάο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ,



Ηθαλφηεηα λα κνηξάδεηαη ηελ γλψζε,



Ηθαλφηεηα λα δίλεη θίλεηξν γηα εξγαζία,



Ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα,



Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο,



Γλψζε ησλ βαζηθψλ ζηαδίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ,



Γλψζε λνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ Μέληνξα λα έρεη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη λα
ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια φιεο ηηο δηφδνπο επηθνηλσλίαο.
Ο Μέληνξαο πξέπεη λα έρεη δεμηφηεηεο φπσο:

-

λα δεκηνπξγεί επαθέο,

-

λα δηαπζχλεη κηα ζπδήηεζε,

-

λα αθνχεη πξνζεθηηθά,

-

λα εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ/ηεο,

-

λα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε.
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Ο Μέληνξαο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πέληε κέ δέθα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζην
ζρνιείν, φπνπ ν θαζνδεγνχκελνο αξρίδεη εξγαζία. Χζηφζν, ε ειηθία ηνπ Μέληνξα δελ είλαη
ζεκαληηθή. Πην ζεκαληηθά είλαη: ε ζέζε ηνπ κέληνξα ζην ζρνιείν θαη νη παηδαγσγηθέο ηνπ/ηεο
επηηπρίεο.
Γηα ηελ πξφνδν ηεο θαζνδεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη επίζεο ζεκαληηθά: ε ζηάζε ηνπ
Μέληνξα απέλαληη ζην ξφιν ηνπ/ηεο, ε πξσηνβνπιία ηνπ/ηεο, ε ζπκκεηνρή ζην ξφιν θαη ε
επηκνλή.
Σα δηθαηψκαηα ηνπ Μέληνξα πεγάδνπλ απφ ηνλ εηδηθφ ξφιν ηνπ/ηεο θαη επεξεάδνπλ ην ζρνιείν.
Απηά ηα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν νκάδεο:
1. Σα δηθαηψκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ Μέληνξα ζην ζρνιείν. Απηά είλαη:
α. Σν δηθαίσκα λα δεηά θαη λα ιακβάλεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ γηα λα εθπιεξψζεη ην ξφιν ηνπ σο Μέληνξαο, λα έρεη επθαηξίεο γηα
επηκφξθσζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε εθδφζεηο γηα λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ σο
Μέληνξαο.
β. Σν δηθαίσκα λα αξλεζεί λα εθηειέζεη ην ξφιν ηνπ Μέληνξα πξνο θάπνηνλ
θαζνδεγνχκελν εάλ απηφο ν ξφινο δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ηθαλνπνηεηηθά γηα θάπνηνπο
ιφγνπο, γηα παξάδεηγκα πξνζσπηθνχο ιφγνπο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα φρη άλεηε
ζρέζε κε ηνλ θαζνδεγνχκελν.
γ. Σν δηθαίσκα λα ιακβάλεη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζεη ηα θαζήθνληα ηνπ
Μέληνξα κε ηα επαγγεικαηηθά θαζήθνληα (σο εθπαηδεπηηθνχ), γηα παξάδεηγκα ξχζκηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ηνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην ησλ ζπλαληήζεσλ κε ηνλ
θαζνδεγνχκελν.
2. Σα δηθαηψκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ Μέληνξα ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ
θαζνδεγνχκελν. Απηά είλαη::
α. Σν δηθαίσκα λα γίλεηαη ζεβαζηφο θαη λα ηνλ εθηηκνχλ γηαηί ν Μέληνξαο αθηεξψλεη
ηνλ ρξφλν ηνπ/ηεο εζεινληηθά, γηα ην θαιφ ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.
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β. Σν δηθαίσκα λα βάιεη ηέινο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεγάδνπλ απφ ην ξφιν ηνπ
Μέληνξα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, αθνχ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη:
- ν ξφινο ηνπ έρεη εθπιεξσζεί θαη ν θαζνδεγνχκελνο είλαη έηνηκνο λα εθηειέζεη ηελ
απνζηνιή ηνπ σο εθπαηδεπηηθφο,
- δελ είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ/ηεο σο Μέληνξαο πξνο έλα
ζπγθεθξηκέλν θαζνδεγνχκελν εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε δηθαηνινγεκέλεο αηηίαο.
Θα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη νη ξφινη ηνπ Μέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγνχκελνπ είλαη ηζφηηκνη.
«Δίλαη ζπλεξγάηεο. Ζ ζρέζε ηνπο βαζίδεηαη ζε ακνηβαία ζπκπάζεηα, θαηαλφεζε θαη
εκπηζηνζχλε. Ο ζεβαζκφο είλαη ην ζεκέιην ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζζηθή εθηίκεζε δελ είλαη
επηηξεπηή. Άζρεηα κε ηελ πξνζσπηθή γλψκε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο δπν πιεπξέο, θαλέλαο απφ
απηνχο δελ ζα πξέπεη λα εθθξάδεη εθηηκήζεηο γηα ηελ εζηθή ηνπ άιινπ. Γηα ηνλ ζεβαζκφ ηνπ
άιινπ πξνζψπνπ, σο αηφκνπ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη αλεθηέο νη απφςεηο ηνπ/ηεο. Δίλαη
ζεκαληηθφ ν Μέληνξαο λ’ αθνινπζεί ηνλ θαζνδεγνχκελν θαη λ’ αθηεξψλεη ζε νξηζκέλα
δεηήκαηα φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη ν θαζνδεγνχκελνο.»21
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαζνδεγνχκελνπ θαη ε άζθεζε
θάπνηαο εμνπζίαο ζηελ θαζνδήγεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε. Ο Μέληνξαο
πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ν θαζνδεγνχκελνο, σο έλαο ελήιηθαο καζεηήο, έρεη κηα ηζρπξή
αίζζεζε σξηκφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ζηελ καζεζηαθή ηνπ/ηεο δηαδηθαζία, θαη γηα απηφ πξέπεη
λα ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνινπζψληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε ζα
έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη απνηειέζκαηα ζηηο

θαζνδεγεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θαηά ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ν Μέληνξαο πξέπεη λα
επηθεληξψλεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαζνδεγνπκέλνπ,
αιιά λα κελ θξίλεη ην άηνκν. «Ο έιεγρνο πνπ είλαη πην εχθνια απνδεθηφο απφ έλα ελήιηθα
καζεηή ζα πξέπεη λα έρεη πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα, δειαδή δελ ζα πξέπεη κφλν λα πιεξνθνξεί
γηα ην «ηη είλαη» αιιά θαη γηα ην «πψο κπνξείο λα ην βειηηψζεηο, λα ην αιιάμεηο θαη λα ην θάλεηο
θαιχηεξν».

21

Polish
Psychologists'
Association.
http://www.polishpsychologists.org/projektybk/czym_jest_mentoring/.
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(n.d.).

Czym

jest

mentoring?

Ζ ζρέζε κεηαμχ Μέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηξία επίπεδα:


Πξνζσπηθφ – βαζίδεηαη ζε ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, θίλεηξν θαη
ελζνπζηαζκφ θαη απφ ηνπο δπν.



Γηαλνεηηθφ – βαζίδεηαη ζε παξφκνηα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα θαη ζηελ πξνζπκία λα
κνηξαζηνχλ ηελ γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ Μέληνξα, θαζψο θαη ζην λα
είλαη αλνηθηφο ν θαζνδεγνχκελνο ζε λέα πεηξάκαηα θαη γλψζεηο.



Οξγαλσηηθφ – πνπ βαζίδεηαη ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επίζεκε επαθή ησλ δχν,
εμεηδηθεχνληαο ην πιαίζην θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ θαζψο θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο.

Σα βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Μέληνξα είλαη ηα αθφινπζα:
1. Να ζέβεηαη ηνλ θαζνδεγνχκελν, λα έρεη πξνζπκία γηα ζπλεξγαζία θαη λα απνδέρεηαη ηηο
επηινγέο ηνπ/ηεο.
2. Να βνεζά ηνλ θαζνδεγνχκελν έηζη ψζηε λα εληαρζεί γξεγνξφηεξα ζηε ζρνιηθή δσή.
3. Να βνεζά ηνλ θαζνδεγνχκελν ζηελ εξγαζία ηνπ κε καζεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
βνήζεηαο ζην λα ιχλεη ζρνιηθά πξνβιήκαηα, θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο
ηάμεο θαη βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ.
4. Να βνεζά ηνλ θαζνδεγνχκελν ζηε δεκηνπξγία επαθήο κε ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ
καζεηψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θαη

ησλ

ζπκβνπιίσλ

γνλέσλ

(ή

άιισλ

αληηπξνζσπεπηηθψλ ζσκαηείσλ) θαη εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ.
5. Να θηλεηνπνηεί θαη λα ελζαξξχλεη ηνλ θαζνδεγνχκελν γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ
παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ.
6. πλερήο επαθή θαη βνήζεηα γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν ζε θάζε έθθαλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
εξγαζίαο ηνπ ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο ην κήλα.
7. Γηαηήξεζε

ηεο

ερεκχζεηαο

θαη

κεηά

ηελ

νινθιήξσζε

πξνγξάκκαηνο.
Σα βαζηθά θαζήθνληα ηνπ θαζνδεγνχκελνπ είλαη ηα αθφινπζα:
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ηνπ

θαζνδεγεηηθνχ

1. Να ζπλαληηέηαη κε ηνλ Μέληνξα γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα ζπκθσλήζεη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο θαη λα ηηο αλαζεσξεί αλ θαη φπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν.
2. Να ζπκκεηέρεη πιήξσο ζην ζπκθσλεκέλν πξφγξακκα θαζνδήγεζεο.
3. Να θέξλεη πξνο ζπδήηεζε θάζε αλεζπρία ηνπ, κφιηο απηφ είλαη εθηθηφ
Θα ζπκβνπιεχακε λα ζπλαθζεί έλα ζπκβφιαην (ζπκθσλία) κεηαμχ ηνπ Μέληνξα θαη ηνπ
θαζνδεγνχκελνπ. Ζ ζπκθσλία βνεζά ζηε ξχζκηζε ηεο ζρέζεο. Μπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη κε
κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα θαη ησλ δχν κεξψλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπο. Δηδηθά, ε ζπκθσλία ζα πξέπεη λ’ αλαθέξεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο θαζνδήγεζεο, πξνζδνθίεο, απνηειέζκαηα, ρξφλνπο κειινληηθψλ ζπλαληήζεσλ,
δνκή ησλ ζπλαληήζεσλ, ηη ν Μέληνξαο κπνξεί/δελ κπνξεί λα θάλεη γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν,
δηάξθεηα θαζνδήγεζεο, θιπ.
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2.2. Δεοντολογία της Διδασκαλίας. Δεοντολογία στην καθοδήγηση
μεταξύ εκπαιδευτικών.

Γενληνινγηθνί θαλόλεο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε (Κεθάιαην 1.2), ε δενληνινγία είλαη ζεκαληηθή ζηε
δηαδηθαζία ηεο θαζνδήγεζεο. Έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε θαζεγεηψλ απνδεηθλχεη φηη ην
επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκπεξηιακβάλεη εζηθέο θαη δενληνινγηθέο αμηψζεηο
ηθαλνηήησλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή βειηίσζε. Όπσο εθηηκά ν Sadio22, «ε
εθπαίδεπζε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ βειηίσζε δεμηνηήησλ, ηελ απφθηεζε
ηθαλνηήησλ, δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ζίγνπξα, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ δηδαζθαιία. Μηα
ηζρπξή επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε θαη ε ζρεηηθή κε απηή δενληνινγία ζα πξέπεη λα είλαη
κηα νπζηαζηηθή δηάζηαζε εθπαίδεπζεο θαζεγεηψλ.» Αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά
κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηνλ ζεβαζκφ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη έληηκνο, δίθαηνο, ακεξφιεπηνο κε
επαγγεικαηηθή ππεπζπλφηεηα.

22

Sadio, Fernando, Professional Deontology in Teacher Training. Report on a Training Experience, in “Publicaciones de la
Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla”, Granada, vol 41, 2011, from
http://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones/article/view/2192/2324, accesed 23.07. 2015.
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Οη θψδηθεο δενληνινγίαο ζηνρεχνπλ ζην λα δψζνπλ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην πψο θάπνηνο
κπνξεί λα ελεξγεί σο έλα εζηθά ππεχζπλν κέινο κηαο νκάδαο φηαλ νη ζπλζήθεο απαηηνχλ έλα
ζηνηρείν ζπκβηβαζκνχ αλάκεζα ζηηο αξρέο. Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζα
πξέπεη λα ελνπνηεί ηνπο δηάθνξνπο θαλνληζκνχο, νη νπνίνη δηαρένληαη ζε πξάμεηο, θαηαζηάζεηο,
ή πξφηππα. Έλαο δενληνινγηθφο θψδηθαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζπλήζσο απνηειείηαη απφ δχν
κέξε, ην πξψην απφ ηα νπνία είλαη ε Γέζκεπζε ζηνλ Μαζεηή, θαη ην δεχηεξν, Γέζκεπζε ζην
Δπάγγεικα. Σν δεχηεξν κέξνο κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηηο εζηθέο απαηηήζεηο πξνο ηνλ Μέληνξα.
Γηα απηφ ην ιφγν ζα κπνξνχζακε λα πξνζαξκφζνπκε ηνλ Γενληνινγηθφ Κψδηθα πνπ παξέρεηαη
απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Γηδαζθαιίαο θαη Kαζνδήγεζεο (EMCC). Κάπνηα είδε
ζπκπεξηθνξάο, πνπ απαηηνχληαη απφ θάζε Μέληνξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ Μέληνξα), είλαη παγθφζκηα. Αλάκεζά ηνπο είλαη ε αλάγθε λ’ αληηκεησπίδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζνδήγεζεο κε ζνβαξφηεηα θαη ε κέξηκλα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο
αμηνπξέπεηαο, απηνλνκίαο θαη ππεπζπλφηεηαο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ.
Δπηπιένλ:
1. Όζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο - ν εθπαηδεπηηθφο – κέληνξαο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εάλ ε
εκπεηξία θαη νη γλψζεηο ηνπ/ηεο είλαη αλάινγεο κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
θαζνδεγνχκελνπ.
2. Όζνλ αθνξά ην πιαίζην - ν εθπαηδεπηηθφο – κέληνξαο ζα πξέπεη:
- λα θαηαλνήζεη φηη ε ζρέζε ηεο θαζνδήγεζεο αληηθαηνπηξίδεη ην πιαίζην ζην νπνίν
βαζίδεηαη,
- λα βεβαησζεί φηη νη πξνζδνθίεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο απφ
απηφλ/απηή θαη φηη ν θαζνδεγνχκελνο θαηαλνεί ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη
πξνζδνθίεο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ.
3. Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ/ηεο, ν δάζθαινο – κέληνξαο πξέπεη:
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- λα ελεξγεί πάληα κέζα ζηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
απνθεχγεη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο απηά ηα φξηα κπνξεί λα μεπεξαζηνχλ,
- λα γλσξίδεη πηζαλέο δηακάρεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαζνδήγεζεο θαη λα είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο.
4. Ο εθπαηδεπηηθφο – κέληνξαο πξέπεη λα είλαη δίθαηνο θαη έληηκνο; Πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα, ηα φξηα ηεο νπνίαο πξέπεη λα νξηζηνχλ ζηε

αξρή ηεο ζρέζεο κε ηνλ

θαζνδεγνχκελν.
5. Όζνλ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηζκφ, ν εθπαηδεπηηθφο - κέληνξαο πξέπεη:
- λ’ αληηδξά κε ζεηηθφ ηξφπν ζηηο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή
βειηίσζε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ,
- λα κελ εθκεηαιιεχεηαη ηνλ θαζνδεγνχκελν κε θαλέλα ηξφπν, εηδηθά νηθνλνκηθά ή
επαγγεικαηηθά,
- λα ζέβεηαη ηνλ θαλφλα πνπ ιέεη φηη ε επζχλε παξακέλεη αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ηεο
ζρέζεο κε ηνλ θαζνδεγνχκελν.
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2.3. Γνώση της νομοθεσίας για την εκπαίδευση και την διεκπεραίωση
των σχολικών εγγράφων

Στισ περιςςότερεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ κακοδιγθςθ μεταξφ εκπαιδευτικϊν δεν ρυκμίηεται
από το νόμο. Νομικοί και επίςθμοι κανονιςμοί τθσ ςχζςθσ Μζντορα και κακοδθγοφμενου ςτο
ςχολικό περιβάλλον δεν είναι κοινοί. Οι πλζον λεπτομερείσ κανονιςμοί εμφανίηονται ςτο
Ηνωμζνο Βαςίλειο (Ενταξιακοί Διακανονιςμοί για κακθγθτζσ Σχολείων, 2012), και απευκφνονται
ςε αρμόδιουσ φορείσ, διευκυντζσ ςχολείων, προςωπικό ςχολείου και κυβερνθτικά ςϊματα.

Παρόλα αυτά, ςτισ νομοκεςίεσ πολλϊν κρατϊν μπορεί να εμφανίηονται κανονιςμοί των ςχζςεων
μεταξφ νζων εκπαιδευτικϊν και των ονομαηόμενων Μεντόρων τουσ, κακϊσ και κανόνεσ που
ιςχφουν ςτα ςχολεία και για τουσ διευκυντζσ ςχολείων, κλπ. Συνικωσ αφοροφν δραςτθριότθτεσ
παρόμοιεσ με τθν

κακοδιγθςθ, για παράδειγμα οι ευκφνεσ των διευκυντϊν των ςχολείων

ςχετικζσ με τθν ζνταξθ νζων εκπαιδευτικϊν και αρχειοκζτθςθ ςχολικϊν εγγράφων. Σε μερικζσ
χϊρεσ τθσ ΕΕ οι κανονιςμοί αφοροφν τθν οργάνωςθ τθσ τοποκζτθςθσ νζων εκπαιδευτικϊν ςτθν
εργαςία, μζςα ςτο επίςθμο ςφςτθμα επαγγελματικισ προαγωγισ των εκπαιδευτικϊν.

Αυτόσ είναι ο λόγοσ που όταν εφαρμόηεται θ ζννοια και οι δραςτθριότθτεσ τθσ κακοδιγθςθσ
μεταξφ εκπαιδευτικϊν, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι υφιςτάμενοι νομικοί κανονιςμοί.
Τζτοιοι κανονιςμοί μπορεί να αναφζρονται ευκζωσ ςτθν κακοδιγθςθ ι να αφοροφν παρόμοιεσ
καταςτάςεισ, πχ τθν εργαςιακι τοποκζτθςθ νζων εκπαιδευτικϊν ι τθν αποςπαςματικι άποψθ
του κακοδθγθτικοφ προγράμματοσ.

Συμπεραςματικά, πριν να ςχεδιαςτεί και να εφαρμοςτεί θ κακοδιγθςθ ανάμεςα ςε
εκπαιδευτικοφσ, κα πρζπει να ελεγχκεί αν κάποιεσ νομικζσ πράξεισ κακορίηουν το πρόγραμμα.
Θα πρζπει επίςθσ να λθφκεί υπόψθ ότι οι νομικοί κανονιςμοί αλλάηουν και βελτιϊνονται. Αυτόσ
είναι ο λόγοσ που ςυμβουλεφουμε να απευκυνκείτε για βοικεια ςτουσ επιβλζποντεσ
οργανιςμοφσ, οι οποίοι ζχουν ειδικοφσ που κατζχουν τουσ νόμουσ τθσ εκπαίδευςθσ.
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πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο κέρξη 30ε επηέκβξε 2015, ζηηο
ρώξεο ησλ πέληε εηαίξσλ καο:

ΠΟΛΩΝΙΑ – Καζνδεγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο
εξγαζηαθήο ηνπνζέηεζεο ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζην επίζεκν ζχζηεκα
επαγγεικαηηθήο πξνψζεζεο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη απφ:
α. ηελ Πξάμε ηεο Βνπιήο ηνπ 1982 κε ηελ νλνκαζία «Καηαγξαθή εθπαηδεπηηθψλ», ε
νπνία ζπκπεξηιήθζεθε ζαλ πξάμε ζηελ Καηαζηαηηθή λνκνζεζία απφ ην 2014 κε ηηο
απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο. Σφκνο 3αο Ζ Δπαγγεικαηηθή Πξναγσγή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ.
(Dziennik Ustaw)
β. ην δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απφ 1εο Μαξηίνπ 2013 ζην ζέκα ηεο απφθηεζεο
κνξίσλ επαγγεικαηηθήο πξναγσγήο εθπαηδεπηηθψλ. (Dziennik Ustaw)
ΡΟΤΜΑΝΙΑ:
α. Ο εθπαηδεπηηθφο λφκνο 1/2011, ν νπνίνο ζην άξζξν 247, παξάγξαθνο 1 εμεηδηθεχεη
ηελ θαζνδεγεηηθή πνηφηεηα ηνπ δαζθάινπ
β. Δληνιή Τπνπξγείνπ 5485 απφ 29/9/2011, κε ηνλ ηίηιν «Μεζνδνινγία γηα Μέληνξεο
γηα λα ζπληνλίδνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ γηα πιήξσζε
δηδαζθαιηθήο ζέζεο» θαη ζην παξάξηεκα «Θέζε Μέληνξα γηα λένπο εθπαηδεπηηθνχο.

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ:
α. Ο λφκνο 9488/2015 ξπζκίδεη ηα ζέκαηα έληαμεο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζχκβαζε
απεξηφξηζηνπ ρξφλνπ. Απηνί νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν, ν ζθνπφο
ηεο νπνίαο είλαη λα αμηνινγεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπο θαη λα επηβεβαησζεί αλ έρνπλ
πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. Ο λένο εθπαηδεπηηθφο επηβιέπεηαη απφ έλα
έκπεηξν (πνπ επηιέγεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ), ν νπνίνο θαηαξηίδεη έλα
αηνκηθφ ζρέδην πνπ πξέπεη λα θέξεη ζε πέξαο. Σν ζρέδην απηφ επηθεληξψλεηαη ζε αξθεηά
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ζέκαηα θαη ζηνρεχεη ζην λα αμηνινγήζεη ηε δηδαθηηθή, παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή
ηθαλφηεηα ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ. ην ηέινο ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, θαη νη δχν
εθπαηδεπηηθνί, ν επηβιέπσλ θαη ν επηβιεπφκελνο, πξέπεη λα θάλνπλ αλαθνξά. Οη
αλαθνξέο απηέο αλαιχνληαη απφ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή (πνπ είλαη θαη ν ίδηνο
εθπαηδεπηηθφο). Despacho nº 9488/2015
β. Ο 43/2007, 22 Φεβξνπαξίνπ θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε
ηεο δηδαζθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλάκεζα ζε άιια ζέκαηα ηνλίδεη ηηο πξαθηηθέο πνπ
επηβάινπλ ηελ άζθεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη
ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο.

ΣΟΤΡΚΙΑ:
α. Ο λφκνο Βαζηθήο Δζληθήο Δθπαίδεπζεο 1739, Άξζξν 43, παξάγξαθνο 6 κε ηίηιν
Γηδαζθαιηθφ Δπάγγεικα, πξνζδηνξίδεη ηα γεληθά πξνζφληα ησλ δαζθάισλ.
β. Ο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξφζιεςε θαη ηελ Αλαπιήξσζε Δθπαηδεπηηθψλ πνπ
ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο απφ ηελ 17ε Απξηιίνπ 2015 ξπζκίδεη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ εζληθφ δηαγσληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Παηδείαο θαη ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμάγνληαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, έλαλ
έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ θαη έλαλ επηζεσξεηή, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Δπηδφζεσλ
Αμηνιφγεζεο γηα αξράξηνπο εθπαηδεπηηθνχο.

ΙΠΑΝΙΑ:
Ο EDU/2886/2011, 20ε Οθησβξίνπ, ξπζκίδεη ηελ αλάγθε, ηελ αλαγλψξηζε, ηελ
πηζηνπνίεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθπαίδεπζεο δαζθάισλ. Σα
άξζξα 6 θαη 7 εμεγνχλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε εθπαηδεπηηθά θέληξα, φπσο
ζεκηλάξηα, ζρνιηθέο νκάδεο θαη ζπλέδξηα, κε έλα θαζεγεηή λα είλαη επηθεθαιήο ζηηο ζε
απεπζείαο ζχλδεζε δξαζηεξηφηεηεο, λα παξέρεη βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζηνπο
δαζθάινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. ην Αξζξν 7 παξ. 3 εμεγείηαη φηη νη
νκάδεο εξγαζίαο ζα ζπληνλίδνληαη απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (νη νπνίνη είλαη
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δάζθαινη) θαη ε παξ.8 δειψλεη φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά
θέληξα βαζίδνληαη ζε ζπλεξγαηηθή εξγαζία αλάκεζα ζε ίζνπο.

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηείηαη λα θάλνπλ νη δάζθαινη, νη
νπνίνη είλαη απφ ην λφκν ππνρξεσκέλνη λα εηνηκάζνπλ νξηζκέλα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά
ηνπο , κηα ππνρξέσζε ε δηεθπεξαίσζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε γηα ηνπο
λένπο εθπαηδεπηηθνχο. Μεξηθά παξαδείγκαηα ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ εγγξάθσλ απφ ην
Πνισληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ23 είλαη:


Ζ δηδαθηαία χιε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ έξγσλ. Ο
εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηε δηδαθηαία χιε αλάκεζα απφ εθείλεο πνπ έρνπλ
δεκνζηνπνηεζεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο.



Βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, επεμεξγαζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, πνπ
πεξηγξάθεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ην ζρνιηθφ έξγν θαη ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.



Γηδαθηηθφ πιάλν, επεμεξγαζκέλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ παξνπζηάδεη ηελ
θαηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.



Σν χζηεκα Αμηνιφγεζεο Δπίδνζεο ησλ Μαζεηψλ, επεμεξγαζκέλν απφ θνηλνχ απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη εζσηεξηθήο ρξήζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ή εηδηθά
πξνζαξκνζκέλνγηα έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.



ελάξηα καζεκάησλ, επεμεξγαζκέλα απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ, πνπ ππνβνεζνχλ ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ.



Ο Καηάινγνο ηεο Σάμεο, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, παξνπζίεο
θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ πιάλνπ. Δίλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκν ζε
ειεθηξνληθή κνξθή κε πξφζβαζε ζηνπο γνλείο γηα λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε ησλ
παηδηψλ ηνπο.

23

Dobies, I. (n.d.). Dokumentacja pracy nauczyciela [PowerPoint slides], http://slideplayer.pl/slide/803777/.
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Σα παξαπάλσ είλαη κφλν κεξηθά παξαδείγκαηα ησλ εγγξάθσλ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα
δηεθπεξαηψζεη. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αμίδεη ηνλ θφπν λα ζθεθηνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηηο
θαζνδεγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζρνιηθψλ εγγξάθσλ. Δπηπξνζζέησο, θαζψο ν φγθνο ησλ
εξγαζηψλ απηψλ πέθηεη ζηε αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, πξνηείλνπκε λα πξνβιεθηνχλ ζρεηηθέο
θαζνδεγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ αξρή, αθφκα θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
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Αναθοπά:
Dobies, I. (n.d.). Dokumentacja pracy nauczyciela [PowerPoint slides]. Rethrived from
http://slideplayer.pl/slide/803777/.
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2.4. Τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός: ευθύνες,καθήκοντα,
δικαιώματα. Διδασκαλία.
Καζήθνληα, επζύλεο θαη δηθαηώκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

Τι ςθμαίνει να είςαι δάςκαλοσ; Είναι δφςκολο να απαντιςεισ αυτι τθν ερϊτθςθ κακϊσ ο
δάςκαλοσ πρζπει να επιτελζςει διάφορουσ ρόλουσ όταν ςχεδιάηει, οργανϊνει και διευκφνει τα
μακιματά του. «Οργανωτισ», «διευκυντισ», «διευκολυντισ», «ςφμβουλοσ», «κακοδθγθτισ»,
«εξεταςτισ», «βακμολογθτισ», είναι μόνο λίγοι από αυτοφσ.

" Ο Brown, H. Douglas (2007) αλαθέξεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα
παίμνπλ πνιινύο ξόινπο ζηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη απηό κπνξεί λα
δηεπθνιύλεη ηελ κάζεζε. Η ηθαλόηεηά ηνπο λα ηνπο θέξνπλ ζε πέξαο
απνηειεζκαηηθά ζα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ επηθνηλσλία πνπ ζα
ζεκειηώζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο, θαη από ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ ηνπο θαη
ησλ δεμηνηήησλ ηνπο»

Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη κηα ζεηξά απφ θαζήθνληα θαη επζχλεο εληφο θαη εθηφο ηεο
αίζνπζαο, ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη:


Να εηνηκάζεη ηα ζρέδηα καζήκαηνο, λα δηδάμεη ηηο ηάμεηο ηνπ θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο
καζεηέο ηνπ.



Να ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ηνπ ελεξγψληαο σο δάζθαινο-ζχκβνπινο γηα απηνχο.



Να δηαηεξεί πεηζαξρία ζηελ ηάμε.



Να δηδάζθεη αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη επηηεχγκαηα ησλ
καζεηψλ, αιιά θαη νκάδσλ καζεηψλ.



Να αλαζέηεη εξγαζίεο θαη λα δηνξζψλεη ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ηνπ.



Να αμηνινγεί, λα θαηαγξάθεη θαη λα αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε, πξφνδν,
παξαθνινχζεζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ.



Να επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ.



Να επηθνηλσλεί, λα ζπκβνπιεχεηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια κέιε ηνπ ζρνιηθνχ
πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ζέζεηο εηδηθήο επζχλεο, θαη
γνλείο/θεδεκφλεο γηα λα εμαζθαιίζεη ην θαιχηεξν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ.



Να αλαζεσξεί θαη λα αμηνινγεί ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, κεζνδνινγίεο
θαη πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ.
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Να ζπκκεηέρεη ζε ζρνιηθέο ζπλειεχζεηο.



Να κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο κε θάζε ινγηθφ θαη πηζαλφ ηξφπν, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηνίθεζε, νξγάλσζε, ηάμε θαη πεηζαξρία ηνπ ζρνιείνπ.

. Ο θαηάινγνο κε ηηο επζχλεο θαη ηα θαζήθνληα είλαη αλακθίβνια καθξχο θαη πνηθίιεη απφ ρψξα
ζε ρψξα, κεξηθέο θνξέο θαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. Απηά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ είλαη
θνηλά ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Παξφιν πνπ πνιχ κειάλη έρεη ρπζεί γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ιίγα έρνπλ γξαθηεί γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ.
Οη Gill θαη Macmillan ηνλίδνπλ ηα παξαθάησ:


Σν δηθαίσκα ζηε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, δηαλνεηηθή, δεκηνπξγηθή θαη
ζεμνπαιηθή αζθάιεηα.



Σν δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ απφ καζεηέο, γνλείο, ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο.



Σν δηθαίσκα λα δηδάζθεη ζε κηα αηκφζθαηξα ηάμεο θαη ζεβαζκνχ.



Σν δηθαίσκα λα απαηηεί θνηλσληθέο δνκέο κέζα ζην ζρνιείν, πνπ εγγπψληαη ην ζεβαζκφ
γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.



Σν δηθαίσκα λα δεηά βνήζεηα φπνηε ηε ρξεηάδεηαη.



Σν δηθαίσκα ζε δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε εμνπζίαο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή
θαη ηνπ ππνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.



Σν δηθαίσκα λα εθθξάδεη θάζε αλάγθε θαη παξάπνλν πνπ έρεη.

Δίλαη βαζηθφ απηά ηα δηθαηψκαηα λα γίλνληαη ζεβαζηά απφ φια ηα κέξε. Μφλν ηφηε ζα είλαη ζε
ζέζε νη εθπαηδεπηηθνί λα επηθεληξσζνχλ ζηελ θχξηα απνζηνιή ηνπο: ηε δηδαζθαιία.

Ση είλαη δηδαζθαιία;
Γηδαζθαιία είλαη λα παξέρεηο ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα λα δηαζθαιίζεηο ηελ εκθάληζε
λέαο κάζεζεο. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ν δάζθαινο πξέπεη λα γλσξίδεη ηη ρξεηάδεηαη ν καζεηήο θαη
πσο ζα ην δηδάμεη. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο έρεη ηέζζεξα βαζηθά
48

ζηνηρεία: εθηίκεζε, αμηνιόγεζε, ζρεδηαζκόο, θαη δηδαζθαιία. θνπφο θάζε δηδαζθαιίαο
είλαη λα παξαρζεί λέα κάζεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα δείγκα
πξνο εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε εθηίκεζε
ζηεξίδεη ηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ, παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε απφ ηνπο
καζεηέο (αλαηξνθνδφηεζε) γηα επηδηνξζσηηθέο δξάζεηο θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα
ζπλερίζνπλ λα κειεηνχλ.
Ζ ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπκε απφ ηνπο καζεηέο (αλαηξνθνδφηεζε) δελ
πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Μέζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε είλαη δπλαηφλ λα:
• λα δηνξζψζνπκε ιάζε,
• λα βειηηψζνπκε ηελ θαηαλφεζε κέζα απφ επεμεγήζεηο,
• λα παξάγνπκε πεξηζζφηεξε κάζεζε πξνηείλνληαο επηπιένλ εηδηθέο αζθήζεηο κειέηεο.

Με άιια ιφγηα, είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε (πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπκε απφ ηνπο καζεηέο)
πνπ θξαηά ηνλ θχθιν δηδαζθαιίαο – κάζεζεο ζε θίλεζε. Ο θχθινο δελ ηειεηψλεη πνηέ. Ο
δάζθαινο εμαθνινπζεί λα ζρεδηάδεη θαη λα δηδάζθεη ηα καζήκαηά ηνπ. Ο δάζθαινο αμηνινγεί
ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ ηνπ θαη βαζκνινγεί ηηο επηδφζεηο ηνπο. Παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε
(ζηνπο καζεηέο) θαη μεθηλά πάιη απφ ηελ αξρή. Αιιά ε αιήζεηα παξακέλεη φηη δελ ππάξρεη
κάζεζε ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ καζεησλ. Ο δάζθαινο δελ απνηειεί πιένλ ηελ θπξίαξρε
θηγνχξα κέζα ζηελ ηάμε. Ο καζεηήο είλαη ζην επίθεληξν ηνπ θχθινπ. Ο καζεηήο απνθαζίδεη αλ
ζα είλαη ν δέθηεο ηεο δηδαζθαιίαο ή φρη. Γηα απηφ ην ιφγν, φινη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
πηνζεηήζνπλ κηα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν ηνλ καζεηή, ζα πξέπεη λα κεηαβνχλ απφ
ηε δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο
ηνπο έηζη ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ καζεζηαθή ηνπο ηθαλφηεηα.
Ο Säljö24 (1982) πεξηγξάθεη καζεηέο πνπ έρνπλ κηα απφ ηηο πέληε αληηιήςεηο ηεο κάζεζεο:
1. Μάζεζε σο παζεηηθή ιήςε πιεξνθνξηψλ
2. Μάζεζε σο ελεξγή απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ

24

Säljö, R. (1982) Learning and Understanding, Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

49

3. Μάζεζε σο ελεξγή απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ ή δηαδηθαζηψλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλκειινληηθή ρξήζε
4. Μάζεζε σο θαηαλφεζε
5. Μάζεζε σο αιιαγή ζηελ πξνζσπηθή πξαγκαηηθφηεηα: βιέπνπκε ηνλ θφζκν δηαθνξεηηθά
Ο δάζθαινο πξέπεη λα εμεξεπλά θαη λ’ αλαθαιχπηεη πνηα αληίιεςε κάζεζεο ν θάζε καζεηήο
έρεη θαη λα ην ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε φηαλ ζρεδηάδεη θαη δηεμάγεη ηελ εθηίκεζε, δηφηη ν θάζε
καζεηήο έρεη κνλαδηθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο θαη δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε ηα ίδηα
θξηηήξηα.
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο, ε νπνία δελ ζα
επηθεληξψλεηαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή, αιιά ζα εμεηάδεη φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Σέινο, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα επαηλεί ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ καζεηή θαη λα
ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ κειέηε.
Ζ ζπλερήο αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα επηθέξεη ελίζρπζε ησλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ θαη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
πλνςίδνληαο, ε εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ απαηηεηηθή θαη απαηηεί έλα ζπλδπαζκφ
δηαθφξσλ δεμηνηήησλ θαη πνηνηήησλ. ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο παξέρεηαη έλα
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην παλεπηζηήκην ή ζηα ηκήκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ. Σνπο
δηδάζθνπλ ηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα δηθαηψκαηα, ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο
πνπ κπνξεί λα παίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο καζήκαηνο, ηηο πην πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηε
δηδαζθαιία θαη αμηνιφγεζε θαη ηερληθέο θιπ. ηελ πξάμε, σζηφζν, νη λένη εθπαηδεπηηθνί
έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηφζν πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηιακβάλνληαη φηη νη ζεσξεηηθέο ηνπο
γλψζεηο δελ είλαη επαξθείο γηα λα ηα ιχζνπλ.
Δδψ αθξηβψο ρξεηάδεηαη έλαο Μέληνξαο. Ο Μέληνξαο είλαη κεγαιχηεξνο, πην έκπεηξνο, πιήξσο
θαηαξηηζκέλνο θαη άξηηα εθπαηδεπκέλνο θαζεγεηήο, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα
πξνεηνηκάζεη, λα εληάμεη θαη λα θαζνδεγήζεη ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ, ζην πψο λα αληηκεησπίζεη
φια απηά ηα ζέκαηα.
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from:

2.5. Οργανωτική κουλτούρα. Μύθοι, ιστορίες ηρώων. Πολιτισμικές
διαστάσεις. Προσδιορισμός της οργανωτικής κουλτούρας ενός
σχολείου

Αλ θαη ηα ζρνιεία θαίλνληαη παξφκνηα απφ έμσ, θάζε έλα απφ απηά έρεη μερσξηζηά
ραξαθηεξηζηηθά θαη κηα θνπιηνχξα πνπ ην θάλεη δηαθνξεηηθφ απφ άιια ζρνιεία. Ζ
ζρνιηθή θνπιηνχξα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επηηπρία ηνπ.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί ηεο Οξγαλσηηθήο Κνπιηνχξαο. Έλαο απφ ηνπο αθαδεκατθνχο, ν
Edward Sapir, εληνπίδεη ηξία θχξηα λνήκαηα ηεο θνπιηνχξαο:
 ην ηερληθφ λφεκα, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ αλζξψπηλσλ ζηνηρείσλ (ε

αλζξψπηλε θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, παξφκνηνο φξνο κε ηνλ «πνιηηηζκφ»),
 ε θνπιηνχξα σο ηδαληθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ αθνξά εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε,
 ε θνπιηνχξα σο πλεχκα ή σο εζληθή ηδηνθπία

Μπνξνχκε ινηπφλ λα θαηαιήμνπκε ιέγνληαο φηη ε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα αθνξά θπξίσο αμίεο ,
ζχκβνια, ηειεηνπξγίεο, ηειεηέο, κχζνπο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ραξαθηεξηζηηθέο ζε κηα
δεδνκέλε θνηλσλία. Απηά ηα ζηνηρεία κεηαθέξνληαη κεηά απφ γεληά ζε γεληά. Ζ νξγαλσηηθή
θνπιηνχξα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο έλαο ηξφπνο ζθέςεο, αίζζεζεο θαη πξάμεο, πνπ έρεη
ηεξάζηηα επηξξνή ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ εμέιημε ελφο δεδνκέλνπ νξγαληζκνχ.
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Σα θύξηα ζπζηαηηθά ηεο νξγαλσηηθήο θνπιηνύξαο

ύκβνια θαη πλζήκαηα
Ζ έλλνηα – ζχκβνιν ραξαθηεξίδεη ην νξγαλσηηθφ θαηλφκελν, θαζψο θαη ηελ εθδήισζε ηνπ ζε
δηάθνξα επίπεδα. Μεξηθέο θνξέο θάπνηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζχκβνια ζε ζρέζε κε άιιεο
θνπιηνχξεο, γηα λα ππνγξακκίζεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο.
Σα ζχκβνια εθπξνζσπνχλ αληηθείκελα, γεγνλφηα ή ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο κπνξεί
λα ππνβάιεη ηδέεο. Αληαλαθινχλ ηε θηινζνθία, ηηο αξρέο, ηα πηζηεχσ θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ
έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα έρεη. Μέζα απφ απηά δηάθνξεο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
κεηαθέξνληαη θαη πξνσζνχληαη ζην πιαηζην ελφο νξγαληζκνχ.
Σα ζχκβνια κπνξνχλ λα πάξνπλ αξθεηά ζρήκαηα. Μπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ζχκβνια
πξάμεσλ, θξαζηηθά ζχκβνια ή πιηθά ζχκβνια:


Σα ζχκβνια πξάμεσλ γίλνληαη θαηαλνεηά ζαλ ζπκπεξηθνξέο, γεγνλφηα πνπ κεηαδίδνπλ
ζεκαληηθά κελχκαηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα νξγαληζκφ.



Σα θξαζηηθά ζχκβνια εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ζπλζεκάησλ, ινγφηππσλ, αζηείσλ,
αζηείσλ ηζηνξηψλ, εηδηθψλ εθθξάζεσλ θιπ.



. Σα πιηθά ζχκβνια: έλαο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ελφο θηηξίνπ, ε αξρηηεθηνληθή, ηα γξαθεία,
ηα έπηπια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν ξνπρηζκφο, θιπ
Κάζε ζρνιείν έρεη ηα δηθά ηνπ ζχκβνια ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα λα εθθξάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο αμίεο, ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ή ην
φξακά ηνπο γηα ην κέιινλ.

Οη αμίεο ηνπ νξγαληζκνύ
Ζ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα πξνζδηνξίδεηαη απφ πηζηεχσ, αμίεο θαη

ζρεηηθά πξνηππα

ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην βαζηθφ επίπεδν ηεο αληίιεςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη
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αθνξνχλ ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ, απφςεηο πνπ απαηηνχληαη θαη γίλνληαη
απνδεθηέο, θαζψο θαη πηζαλέο απεηιέο. Οη απφςεηο θαη νη αμίεο ζηνπο νξγαληζκνχο απαηηνχλ
θνηλή αληίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ πξαγκάησλ, ζεηηθψλ θαη επηζπκεηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
νξγαληζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ηδαληθά θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα
νξγαληζκφ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηά θαη λα πξναλαγγέινληαη. Οη αμίεο είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ
νξγαλσηηθή θνπιηνχξα.
Μεξηθά απφ ηα πεδία ζηα νπνία κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο ζρνιηθέο αμίεο είλαη: νη επηδφζεηο,
ε άκηιια, ε ηθαλφηεηα, ε θαηλνηνκία, ε πνηφηεηα, εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, νκαδηθή εξγαζία,
θξνληίδα θαη ζεβαζκφο γηα ηνπο αλζξψπνπο. Γηα παξάδεηγκα, απφ κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηα
ζρνιεία ζηε Ρνπκαλία, ζρεηηθά κε ηελ ππαξρνπζα νξγαλσηηθή θνπιηνχξα, παξαηεξήζεθαλ νη
παξαθάησ αμίεο, κε ζεηξά πξνηίκεζεο: ηάμε, κειέηε, άλζξσπνη, επηβίσζε, δίθηπν, εμνπζία,
πξνζσπηθή επηηπρία.

Πξόηππα ζπκπεξηθνξάο
Σα πξφηππα είλαη εθείλα πνπ πεξηγξάθνπλ ζπκπεξηθνξέο αλαγλσξηζκέλεο θαη απνδεθηέο απφ
φια ηα κέιε ηεο νκάδαο, ηνλίδνληαο ηηο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ νκάδα, κέζα ή έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Κάζε νξγαληζκφο, επίζεο έλα ζρνιείν, έρεη ηνλ
δηθφ ηνπ εηδηθφ θψδηθα, ζαλ αληαλάθιαζε ησλ κειψλ ηνπ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πάγησλ
ζηφρσλ ηνπ.
Οη θψδηθεο δίλνπλ λέα λνήκαηα, εηδηθέο έλλνηεο ζε κεξηθέο ιέμεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ησλ νξγαληζκψλ. Δλαο ηδηαίηεξνο ηχπνο είλαη ε νξνινγία, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηα κέιε ησλ νξγαληζκψλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κ’ έλα πην εχθνιν ηξφπν. Αλ έλα κέινο
ηνπ νξγαληζκνχ δελ γλσξίδεη θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ νξνινγία, είλαη πξνθαλέο
φηη δελ είλαη κέξνο ηεο νκάδαο.
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Σειεηνπξγίεο θαη ηειεηέο
Οη ηειεηνπξγίεο θαη νη ηειεηέο αληηπξνζσπεχνπλ κεξηθέο απφ

ηηο πην νξαηέο κνξθέο

ζπκβνιηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε έλα νξγαληζκφ. Οη ηειεηνπξγίεο είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο
πξάμεηο, ζπλήζσο κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, νη νπνίεο ηνλίδνπλ ηξφπνπο έθθξαζεο ηεο
νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα θνηλσληθά κνληέια επηβεβαηψλνληαη θαη
αλαπαξάγνληαη.
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ηειεηψλ:


Πξνζσπηθέο, αλαπηπγκέλεο απφ έλα άηνκν θαη ζπλδεδεκέλεο κε ην ξφιν ηνπ ζηνλ

νξγαληζκφ


Δπηθεληξσκέλεο ζε ζηφρνπο/απνζηνιέο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ

εθηειείηαη απφ έλα άηνκν ή πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο



Κνηλσληθέο, πνπ μεθηλνχλ απφ αλεπίζεκεο νκάδεο
Οξγαλσηηθέο, εθδειψζεηο κε κεγαιχηεξε επηζεκφηεηα

Ο ξφινο ησλ ηειεηψλ είλαη λα ελδπλακψζνπλ ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα, λα κεηψζνπλ ην
άγρνο θαη λα κεηαδψζνπλ ζπκβνιηθά κελχκαηα πξνο ηα έμσ. Οη ηειεηέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα
θάζε νξγαληζκφ θαη ζπρλά γίλνληαη αληηιεπηέο ζαλ άγξαθνη θαλφλεο επηθνηλσλίαο. Βνεζνχλ λα
ελδπλακψζεη ε αηνκηθή θαη νκαδηθή ηαπηφηεηα, ηνλίδνληαο πφζν δπλαηή κπνξεί λα είλαη ε
θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ηειεηή πεξηιακβάλεη κηα νκαδηθή θαη επίζεκε εθδήισζε , πνπ
ηνλίδεη ηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη έλα γεγνλφο πνπ εζηηάδεη ζηελ
θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη πνπ παξακέλεη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ ζπιινγηθή
κλήκε.
Με ηηο ηειεηέο, θαηαιαβαίλνπκε ενξηέο, επεηείνπο, ην άλνηγκα ελφο λένπ ζρνιείνπ, ηελ έλαξμε
λέσλ πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο ή ηειεηέο ηνπ ηδξχκαηνο. Μέζα πφ απηέο ηηο ηειεηέο,
δεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξε ελφηεηα αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, κεηαθέξνληαη
αηζζήκαηα ππεξεθάλεηαο δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο θαη αηζζήκαηα ειπίδαο.

Ιζηνξίεο θζη κύζνη
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Οη ηζηνξίεο πξνζδίδνπλ λφεκα ζ’ απηφ πνπ ζεκαίλεη δσή ηνπ νξγαληζκνχ, δηεπθνιχλνπλ ην
λφεκα πνπ πξέπεη λα απνδίδνπκε ζε δηάθνξα ζπκβάληα. Οη ηζηνξίεο βαζίδνληαη ζε αιεζηλά
γεγνλφηα, αιιά επίζεο εκπεξηέρνπλ θαληαζηηθά ηζηνξήκαηα θαζψο κεηαθέξνληαη απφ ζηφκα ζε
ζηφκα, κε ηελ πξνθνξηθή δεκηνπξγία λα αθήλεη ην ζηίγκα ηεο.
Οη ζξύινη είλαη ηζηνξίεο πνπ δείρλνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα κηαο νκάδαο ή ελφο εγέηε κε έλα
απιφ, αιιά ζπκβνιηθφ ηξφπν, κηιψληαο ηελ ίδηα ψξα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ νξγαληζκνχ.
Σα ζελάξηα (ππνζέζεηο), είλαη ηζηνξίεο γηα ην κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο νη εγέηεο ην
θαληάδνληαη, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνβιέςνπλ ηνλ ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπο ζε κειινληηθέο
εθδειψζεηο.
Ο κύζνο είλαη κηα απφ ηηο πιένλ επαίζζεηεο θαη δχζθνιεο έλλνηεο γηα λα ζπλδεζνχλ κε
πξαγκαηηθά γεγνλφηα ελφο νξγαληζκνχ. Οη κχζνη κπνξνχλ επίζεο λα γίλνπλ θαηαλνεηνί ζαλ
νξγαλσηηθέο κεηαθνξέο, ζαλ έλα κέζν έθθξαζεο πνπ κεηαθέξεη ζπκβνιηθά κελχκαηα πέξα απφ
ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ. Έλαο κχζνο είλαη ζην ηέινο παξφκνηνο κε
κηα ηζηνξία ή έλα ζξχιν, ζε πεξηερφκελν ή θαη ζε ζθνπφ Οη κχζνη επηθνηλσλνχλ βαζηθά
πηζηεχσ, αμίεο πνπ δελ κπνξνχλ πάληα λα ππνζηεξηρηνχλ απφ γεγνλφηα.

Αλαιύζεηο νξγαλσηηθήο θνπιηνύξαο ζηα ζρνιεία

Γελ ππάξρεη παγθφζκηνο έγθπξνο ηχπνο θνπιηνχξαο ελφο νξγαληζκνχ. Ζ θνπιηνχξα δελ κπνξεί
λα δαλεηζηεί, δελ κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν κίκεζεο. Αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη είλαη
κνλαδηθή. Μπνξνχκε επίζεο λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη δηαρείξηζε ηεο θνπιηνχξαο, αιιά κφλν
ην είδνο ηεο δηαρείξηζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο, θαζψο ππάξρνπλ
εγέηεο πνπ δίλνπλ πξνζνρή ζε ηέηνηα πξάγκαηα.
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χκθσλα κε ηνλ Emil Paun25, έλαο αξηζκφο παξαγφλησλ ελεξγνχλ ζην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ
θνπιηνχξα, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο γίλνληαη εχθνια νξαηνί, ελψ άιινη έρνπλ ιηγφηεξν νξαηή
δξάζε. Γηα παξάδεηγκα:


Γνκηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, πρ ε θαηαλνκή ζέζεσλ θαη
ξφισλ πνπ έρνπλ ηα άηνκα ηνπ νξγαληζκνχ. Απφ απηά, ηα πην ζεκαληηθά είλαη ην
κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε ειηθία θαη θχιν, ν βαζκφο
νκνηνγέλεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, θιπ.



πληειεζηηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα λα επηηχρνπλ
νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο. Δλλννχκε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πιηθή βάζε, ζρέζεηο κε ην
πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο νκάδαο, θιπ.



Κνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο κε άκεζν ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην ζρνιείν. ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχκε λα βξνχκε παξάγνληεο
πνπ πξνάγνπλ ηελ απνδνρή/απφξξηςε, αγάπε/αδηαθνξία, πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνλ
δηεπζπληή θαη ηελ νκάδα ηνπ, δπζαξέζθεηα/ηθαλνπνίεζε κε ηε ζρνιηθή εξγαζία,
επθαηξίεο πξναγσγήο, ηερληθέο θηλήηξσλ, θιπ.

Όπσο έρεη δείμεη ε Daniela Ion Barbu, ππάξρνπλ έμη ηχπνη ζρνιηθνχ θιίκαηνο

ζηελ

εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία: αλνηθηφ, απηφλνκν, ειεγρφκελν, νηθείν, παηξηαξρηθφ θαη θιεηζηφ.
χκθσλα κε ηηο γλψκεο άιισλ εξεπλεηψλ, κπνξέζακε λα δηαθξίλνπκε:
 Σν αλνηθηφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλεξγαζία θαη ζχκπξαμε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο

νκάδαο. Απηνί δείρλνπλ ζεβαζκφ θαη ακνηβαία ππνζηήξημε. Οη ζπκκεηέρνληεο επηδεηθλχνπλ
επαγγεικαηηζκφ θαη είλαη πιήξσο αθνζησκέλνη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ο δηεπζπληήο
ππνζηεξίδεη ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο, απνηειεί ην παξάδεηγκα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ
θαη ζέβεηαη εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη καδί ηνπ. Τπάξρεη απηνλνκία, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα
κελ αηζζάλνληαη ηελ επηξξνή ησλ θαλφλσλ, νδεγηψλ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ ειέγρνπ.

25
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 Σν θιεηζηφ θιίκα πεξηιακβάλεη παληειή έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο δαζθάινπο, πνπ

δελ έρνπλ θίλεηξν θαη εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζαλ ξνπηίλα, κε αδηαθνξία θαη
απνζηαζηνπνίεζε. Ο δηεπζπληήο αζθεί αλεπαξθή αιιά απηαξρηθή δηνίθεζε, ρξεζηκνπνηψληαο
ππεξβνιηθφ

έιεγρν,

επηβάιινληαο

άθακπηεο

θαη

αληαξέο

εξγαζίεο,

επηδεηθλχνληαο

αλειαζηηθφηεηα θαη έιιεηςε αλνρήο.
 Σν θιίκα ησλ εξγαδφκελσλ αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα δηεπζπληή, ν νπνίνο είλαη άθακπηνο,
απνιπηαξρηθφο, θαη επηρεηξεί κε νπνηνδήπνηε κέζνλ λα ειέγρεη νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην
ζρνιείν. Παξφια απηά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ επαγγεικαηηζκφ,
αθνζίσζε θαη θίλεηξν, παξαβιέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή θαη εγνχληαη ησλ εαπηψλ
ηνπο. πιινγηθφηεηα, νκαδηθφ θιίκα θαη επραξίζηεζε ζηελ εξγαζία πξνο ράξηλ ηνπ ζρνιείνπ
επηθξαηνχλ αλάκεζα ηνπο.
 Σν θιίκα ησλ κε εξγαδνκέλσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ζρνιεία ζηα νπνία κφλν ν
δηεπζπληήο επηδεηθλχεη επαγγεικαηηζκφ. Απηφο έρεη ηζρπξφ θίλεηξν θαη εκπινθή, δείρλεη
αλνηθηφηεηα θαη ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπκε εθπαηδεπηηθνχο
αδηάθνξνπο, απνζηαζηνπνηεκέλνπο, πνπ κπνξεί αθφκα θαη λα ππνλνκεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
θάλεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ο
πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ηνπο θαζεγεηέο δηεπζπληήο, πξνζπαζεί ζπλερψο λα παξαθηλήζεη ην
πξνζσπηθφ ηνπ, ηνπο ζέβεηαη θαη ηνπο πξνζθέξεη ηξφπνπο λα πεηχρνπλ επαγγεικαηηθά, ελψ νη
εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο νχηε ν έλαο κε ηνλ άιιν, νχηε κε ηνλ δηεπζπληή.
Αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, ε εθδνρή πνπ είλαη πξνηηκεηέα είλαη πξνθαλψο ηνπ
ζρνιείνπ κε έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη ζαλ κέιε κηαο
κεγάιεο νηθνγέλεηαο, ρσξίο λα βηψλνπλ πίεζε ή αλεπηζχκεηνπο θαλφλεο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ
ηνπο πεξηνξίδνπλ θαη ηνπο θξελάξνπλ. αλ απνηέιεζκα, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη
εκθαλήο, ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ θίλεηξα θαη νη επηδφζεηο είλαη αλάινγεο.
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαζεγεηή Emil Paun26 , φηη
«δελ ππάξρεη ηδαληθό θιίκα αιιά θαίλεηαη όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα απνδνηηθό θαη ιηγόηεξν
απνδνηηθό θιίκα.»

26
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2.6. Στρατηγική διαχείριση και ποιοτική διαχείριση

Οη ζεζκνί, φπσο νη νξγαληζκνί, δνπλ ζ’ έλα πεξηβάιινλ ζαλ κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ
ζπζηήκαηνο. Οη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο αλαγθάδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο λα
πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Οη ζεζκνί απνηεινχληαη απφ θαλφλεο θαη άηνκα.
Όπσο ηα άηνκα, έηζη θαη νη θαλφλεο πνπ απνηεινχληαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο
πεξηνξηζκνχο, πνπ θπβεξλνχλ έλα ζεζκφ, επίζεο εμειίζζνληαη κέζα ζην ρξφλν. Ζ πιένλ
βαζηθή νκάδα θαλφλσλ ελφο ζεζκνχ είλαη ν ηξφπνο δηνίθεζήο ηνπ. Ζ δηνίθεζε είλαη ν
ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη θάλνληαο επηινγέο ζην
«ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, ζηειέρσζε, δηεχζπλζε θαη έιεγρν.» 27 Ο Nanda28 δίλεη έκθαζε
ζηε κνλαδηθφηεηα απνχ ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα δηνίθεζεο πνπ δελ ζπλαληάηαη ζ’ άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ δηνίθεζε είλαη κηα αξραία αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά κέζα
ζην ρξφλν. Ζ αληίιεςε ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο είλαη ζρεηηθά λέα θαη κπνξεί λα
ρξνλνινγεζεί πίζσ ζην 1911, φηαλ ν Frederick W. Taylor δεκνζίεπζε ην δηάζεκν βηβιίν
ηνπ κε ηίηιν «νη Αξρέο ηεο Επηζηεκνληθήο Δηνίθεζεο», Μεγάιεο αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο
θαη ζε αθαδεκατθά πεδία έδσζαλ ψζεζε ζε αιιαγέο ζηελ ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ηνλ
ηειεπηαίν αηψλα. Ο Coskun29 κίιεζε ζρεηηθά κε απηή ηελ εμειηθηηθή αιιαγή ζηελ
επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο θαη δήισζε φηη « ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη κηα νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε δηνίθεζεο πνπ ελζσκαηψλεη ακέηξεηα ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ηεο επηζηήκεο
ηεο δηνίθεζεο». ηελ αξρή, απηφ ην θαηλνχξγην ζηξαηεγηθφ ζηπι πξνζδηνξίζηεθε ζαλ

27
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καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο, έπεηηα εμειίρζεθε ζε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηειηθά
νλνκάζηεθε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε30
Έρνπλ δνζεί ακέηξεηνη νξηζκνί ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο, αιιά κπνξεί απιά λα νξηζηεί
ζαλ «έλα εξγαιείν γηα ηελ πξόβιεςε ηνπ κέιινληνο πνπ ηνπνζεηεί ην ζεζκό ζηελ θαιύηεξε
δπλαηή ζέζε γηα κειινληηθή επηηπρία» 31. Αλ θαη ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε άξρηζε ζηνλ ηνκέα
ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη θπβεξλήζεηο εθάξκνζαλ επίζεο απηή ηε λέα πξνζέγγηζε
ζε δηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Οη ζεζκνί νδεγνχληαη απφ δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο
δπλάκεηο γηα λα πξνζαξκφζνπλ ηα δηνηθεηηθά ηνπο κνληέια. Ζ ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη
κηα

απνηειεζκαηηθή

πξνζέγγηζε

γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε

ηέηνησλ

αλαδπφκελσλ

πξνθιήζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί αληαπνθξίζεθαλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπλζεθψλ
αιιαγήο θαη εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο κε παξφκνην ηξφπν θαη έρνπλ πξνζαξκφζεη ηηο
εζσηεξηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο
ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί εζηηάδνπλ ζε ζηξαηεγηθνχο θαη
επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, ζθνπνχο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε νξγαλσηηθέο
πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζρεδηαζκέλεο γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ
ζεζκνχ θαη λα θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα32 . Ζ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ
απνξξέεη απφ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ πιάλσλ ηα νπνία πεξηθιείνπλ φιεο ηηο
ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί έρνπλ εκπιαθεί ζηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε γηα λα βειηηψζνπλ ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δλψ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζηξαηεγηθήο
δηνίθεζεο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε δελ είλαη ην ίδην πξάγκα.
Έηζη, θιεηδί γηα κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη έλα θαιά ζρεδηαζκέλν θαη
ηεθκεξησκέλν ζηξαηεγηθφ πιάλν. ε γεληθνχο φξνπο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ε
δηαδηθαζία ηνπ λα απνθαζίδεηο γηα ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ελφο νξγαληζκνχ. Ο
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ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο εηζήρζε κεηά απφ ην 1980 κε ηελ κεγαιχηεξε βηβιηνγξαθία λα
επηθεληξψλεηαη ζε εθαξκνγέο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο33. Σν Balanced Scorecard Institute34
θαζφξηζε ηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε κε ιεπηνκέξεηεο ζαλ κηα δξαζηεξηφηεηα νξγαλσηηθήο
δηνίθεζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη «γηα λα νξίζεη πξνηεξαηόηεηεο, λα επηθεληξώζεη
ελέξγεηα θαη πόξνπο, λα ελδπλακώζεη ιεηηνπξγίεο, λα δηαβεβαηώζεη όηη νη εξγαδόκελνη θαη
άιια ελδηαθεξόκελα κέξε εξγάδνληαη γηα ηνπο θνηλνύο ζθνπνύο, ζπλάπηνπλ ζπκθσλία γύξσ
από ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη βαζκνινγνύλ θαη ξπζκίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνύ
ζ’ έλα πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη». Έλα απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην είλαη απαξαίηεην
γηα κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε. Δθφζνλ έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν είλαη έλα
γξαπηφ ληνθνπκέλην, ηφηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
κεηαηξέπνπλ έλα ζηαηηθφ ζρέδην ζε δξάζε. Έπεηηα είλαη πηζαλφ λα πεη θάπνηνο φηη «ε
ζηξαηεγηθή δηνίθεζε εμαζθαιίδεη όηη ην ζηξαηεγηθό ζρέδην πξώηα γίλεηαη θαη κεηά
παξακέλεη κηα δσληαλή επέιηθηε δηαδηθαζία αληί γηα έλα έγγξαθν πνπ δελ αιιάδεη»

35

.

Ηζηνξηθά, ε δηνίθεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ κηα κνξθή «ηέρλεο», αθνχ δηαθνξέο
εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζην γξαπηφ πιάλν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ
ην ίδην ζηξαηεγηθφ ζρέδην κπνξεί λα θέξεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.
Έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλαπηχζζεηαη κε έλα ρξνληθφ νξίδνληα πεξηζζφηεξν απφ δπν
ρξφληα, θαη ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη κε κηα πξνβνιή πεληαεηή36.

Τπάξρνπλ κεξηθά

ζίγνπξα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζηξαηεγηθνχ
ζρεδίνπ. Αλ θαη νη κέζνδνη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ αιιάδνπλ, ζε
δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά αθνινπζνχλ έλα παξφκνην ζρέδην. Σν
Financial marketing Agency37 αξηζκεί ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα ζ’ έλα ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ. Έλα επηηπρεκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη 1)αλάιπζε
33

Poister, T. H. and Streib, G. (2005). “Elements of Strategic Planning and Management in Municipal Government: Status after
Two Decades”, Public Administration Review, 65 (1), pp.45-56.
34

Balanced Scorecard Institute,
Resources/Strategic-Planning-Basics.

(2015).

Strategic

Planning

Basics.

Available

at:

http://balancedscorecard.org/

35

Luxton, A. (2005). Strategic Planning in Higher Education, The Higher Education Management Series Number 1, General
Conference Department of Education, Silver Spring, MD, p. 8.
36

New Mexico Tech, (2013). Strategic Planning Overview. Available at: https://www.nmt.edu/docman-necessary-menuitem/spc/6-2013-12-13-strategic-planning-overview-v1-0-1.
37

Financial
Marketing
Agency
(2013).
Strategic
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http://financialmarketingagency.net/strategic-management-and-planning/.
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and

Planning,

Available

at:

θαη αμηνιφγεζε ησλ ηξερφλησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, 2) δηαηχπσζε
ηεο ζηξαηεγηθήο, φπνπ εγγξάθσο γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο ηεθκεξίσζε ηνπ βαζηθνχ
νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ, 3) εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, φπνπ έλα ηεθκεξησκέλν πιάλν
κεηαηξέπεηαη ζε κηα εθηθηή θαη πξαθηηθή δηαδηθαζία απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη
4) αμηνιφγεζε ηνπ εθαξκνζκέλνπ πιάλνπ φπνπ νη δηαδηθαζίεο ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο
εμεηδηθεχνληαη. Όπσο είλαη πξνθαλέο ζην δεχηεξν βήκα απηήο ηεο δηαηχπσζεο, ν
ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγαλσηηθήο δηνίθεζεο.
Βαζηθά « ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ελψλεη ην ζρεδηαζκφ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ» 38.
Αθνινπζψληαο απηά ηα θνηλά βήκαηα ζα βνεζήζεηε ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα λα
δεκηνπξγήζεη έλα πγηέο ζηξαηεγηθφ πιάλν. Απηά ηα πιάλα έρνπλ επίζεο κεξηθά θνηλά
γλσξίζκαηα. Ο χλδεζκνο γηα ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ (ASP) αλέπηπμε κεξηθά θξηηήξηα
γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πιαηζίσλ ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο. Έηζη,
έλα θαιφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξέπεη λα είλαη απιφ, μεθάζαξν θαη πξαθηηθφ. Δθηφο απηνχ,
εκπλεπζκέλν απφ ηα θξηηήξηα ηνπ ASP39 , είλαη πηζαλφ λα δειψλεη φηη έλα ζηξαηεγηθφ
ζρέδην πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα (1) λα ζθέθηεηαη ην ηέινο (2) λα κεηακνξθψλεη
απνηειεζκαηηθά έλα νξγαληζκφ ζε πςειή απφδνζε, (3) λα παξέρεη θαιχηεξεο αλνηθηέο
πιεξνθνξίεο ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ην βάξνο ησλ απνθάζεσλ, (4) λα αμηνινγεί ην
εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, (5) λα θαηαγξάθεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, (6) λα ζπκπεξηιακβάλεη
ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο πάλσ ζε πξνγξάκκαηα βειηίσζεο επηδφζεσλ, (7) λα
επζπγξακκίδεηαη θαη λα ελζσκαηψλεη ζηξαηεγηθέο ζχκθσλα κε ηελ νξγαλσηηθή παηδεία
θαη ην ζχζηεκα.
Ζ δεκηνπξγία ελφο πξνζεθηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη ε εθαξκνγή ηνπ κε κηα
πξνζέγγηζε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη έλαο νξγαληζκφο ζα
αληαπνθξηζεί ζ’ φιεο ηηο πξνθιήζεηο κε επηηπρία, αιιά απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο
38

Vinzant, J.C. and Vinzant, D.H., (1996). “Strategic Management And Total Quality Management: Challenges And Choices”,
Public Administration Quarterly, 20(2), pp. 201-219. Available at: http://www.jstor.org/stable/40861675.
39

Association for Strategic Planning, (2015). Best Practices for Strategic Planning & Management. Available at:
http://c.ymcdn.com/sites/www.strategyassociation.org/resource/resmgr/BOK/ASP_Strategic_Management_Bes.pdf?hhSearchTe
rms=%22best+and+practices%22.
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ζεκαληηθά. Σν πξνθαλέο φθεινο ηεο εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο είλαη ηφζν
κεγάιν πνπ νη νξγαληζκνί ην εθαξκφδνπλ κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο. Ο Lerner40
απαξηζκεί κηα ζεηξά απφ νθέιε ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο γηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
Πην ζεκαληηθά, ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε επηηξέπεη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή κηαο
πξνθαζνξηζκέλεο ζηξαηεγηθήο. Πξψηα απ’ φια ην λα εξγάδεζαη κέζα ζε πξνζέγγηζε
ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο δεκηνπξγεί έλα πιαίζην γηα ηνλ πξνθαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο
πνπ παίξλεη έλα ίδξπκα γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ κέιινλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ νη
ζπλεξγάηεο

θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζπκκεηέρνπλ θαη εξγάδνληαη καδί γηα ηελ

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Απηή ε ζπκκεηνρή ζα απμήζεη ηειηθά ην φξακα ησλ ζπκκεηερφλησλ
θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα δηαινγηζηνχλ δεκηνπξγηθά πξνο κηα ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε. Ζ
ζηξαηεγηθή δηνίθεζε επηηξέπεη επίζεο ην δηάινγν αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο,
βειηηψλνληαο ηελ θαηαλφεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη εκπεδψλνληαο έλα
αίζζεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, φηη αλήθεη ζηνλ νξγαληζκφ. Μέζσ ηεο
ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζα επζπγξακκίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κε ην
πεξηβάιινλ θαη ζα νξίζεη πξνηεξαηφηεηεο γηα λα πεηχρεη ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο.
’ έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ζε γεληθέο γξακκέο, έλαο επηηπρεκέλνο ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λ’ αλαγλσξίδνπλ κεξηθά δεηήκαηα41.
Καη’ αξρήλ, ην θαηαζηαηηθφ ζρέδην ρξεηάδεηαη λα εθζπγρξνληζηεί κε ζρέδην γηα κηα
επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ δηαδηθαζία ζα πξέπεη επίζεο λα
αλαγλσξίζεη φηη ζηξαηεγηθή θαη ζρεδηαζκφο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζε είλαη
δηαθνξεηηθά, επεηδή ρξεηάδεηαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο.
Δθφζνλ ζηηο επηρεηξήζεηο ε ιήςε απνθάζεσλ ηείλεη λα είλαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, ε
δηνίθεζε επίζεο παίξλεη ζέζε ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη πην ζθηρηά ζπλδπαζκέλν απφ
φηη ζ’ έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. ε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα έρνπλ πεξηζζφηεξν θαλνληζηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Μέζα ζ’ έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ, είλαη απαξαίηεηε κηα πξνζεθηηθή δηνίθεζε αιιαγήο πξνθεηκέλνπ λα
40

Lerner, A. L. (1999). A Strategic Planning Primer for Higher Education, College of Business Administration and Economics,
California State University, Northridge. Available at: http://www.fgcu.edu/provost/files/strategic_planning_primer.pdf.
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απνθχγεη αρξείαζηα εκπφδηα, γη’ απηφ ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ
πξέπεη λα είλαη ειαζηηθέο θαη λα επηηξέπνπλ αιιαγέο θαη γξήγνξε αληαπφθξηζε ζε
εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επθαηξίεο γηα πξνθιήζεηο.
Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο, αιιά ε
επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο θπξίσο εμαξηάηαη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Πξνο
ελίζρπζε απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο ν Kantardjieva42 πξφηεηλε νηη «ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε
αληηπξνζσπεύεη ηελ αληίιεςε ηνπ πώο λα ελεξγνπνηήζνπλ (νη δηνηθεηηθνί) ηνπο πόξνπο ηνπ
νξγαληζκνύ κε ηνλ πην επαξθή δπλαηό ηξόπν κε έλα επκεηάβιεην πεξηβάιινλ ζαλ ζεκείν
αλαθνξάο.» Έηζη, εθηφο απφ έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε απαηηεί
επίζεο κηα αμηνιφγεζε ησλ «νξγαλσηηθώλ ηθαλνηήησλ, όπσο ε δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, δνκή
εμνπζίαο, νξγαλσηηθή δνκή θαη εγεζία»

43

. Σειηθά, ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη κηα

ζχγρξνλή πξνζέγγηζε δηνίθεζεο ε νπνία είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη
κηα δξαζηεξηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ βαζηζκέλε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη
απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο πεξηζηαζηαθέο απαηηήζεηο.

42
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Μζροσ 3 : Εφαρμογή του μοντζλου καθοδήγηςησ
ςε Γυμνάςια και Λφκεια
3.1. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων του μέντορα

Κάζε εκπεηξία ηεο ζρέζεο κέληνξα – θαζνδεγνχκελνπ, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή θαη
εμαξηάηαη απφ ηνπο αηνκηθνχο νξηζκνχο ηεο θαζνδήγεζεο44. Γηα απηφ ην ιφγν, γηα λα
θαζηεξψζεη θαλείο έλα πξφγξακκα θαζνδήγεζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη απηφ πεξηιακβάλεη
ηε δηνίθεζε δηαθφξσλ ζπκκεηερφλησλ, επνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα αθηεξψζεη ρξφλν θαη
εξγαζία ζην ζρεδηαζκφ45.
ε απηφ ην Κεθάιαην πξνηείλνπκε κεξηθά βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκα γηα φζνπο
πηζηεχνπλ φηη ε θαζνδήγεζε είλαη επεξγεηηθή ζηε δηδαζθαιία θαη γηα εθείλνπο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο.

ΒΗΜΑ 1Ο – Παξνπζίαζε ηνπ θύξνπο ηεο θαζνδήγεζεο ζην ζρνιείν

44
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l
Σν πην βαζηθφ βήκα είλαη λα εμαζθαιίζεηε ηε ζεζκηθή ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ
ζρνιείνπ46, ε νπνία ζα έρεη έλα απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
ζηξαηνιφγεζε κεληφξσλ θαη θαζνδεγνπκέλσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο θαζνδήγεζεο ζην ζρνιείν
εμαξηάηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, πρ γπκλαζηάξρε, δηεπζπληή, πξχηαλε. Θα κπνξέζνπλ
λα μεθηλήζνπλ ηηο θαζνδεγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν αλ ηηο
ζεσξήζνπλ ζρεηηθέο. Μπνξεί λα ππάξμεη κηα αλάγθε γηα βνήζεηα απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ
επηβιέπνπλ ηα ζρνιεία (ηνπηθέο ζρνιηθέο αξρέο). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πεηζηεί γηα ηελ
θαζνδήγεζε ε δηνίθεζε, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ κηα ππνζηεξηθηηθή απφθαζε, αιιά
θαη λα επηβιέςνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη επαξθείο γλψζεηο γηα ηελ θαζνδήγεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη
λα απνθαζίζεη φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζρνιείν. Σίλνο ξφινο είλαη λα πιεξνθνξήζεη ηνλ
Γηεπζπληή γηα ηηο επθαηξίεο ηεο θαζνδήγεζεο θαη λα ηνλ πείζεη γηα ηε ζεηηθή επίδξαζή ηεο;
Δμαξηάηαη. Ζ πξσηνβνπιία κπνξεί λα αλήθεη ζηελ επηβιέπνπζα αξρή, ζεζκφ εθπαίδεπζεο
θαζεγεηψλ, ή ζηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε πξσηνβνπιία πξνέξρεηαη
απφ έλα εμσηεξηθφ δηνηθεηηθφ ζψκα, ην πξψην βήκα είλαη κηα ζπλάληεζε κε ηνλ Γηεπζπληή γηα
λα ηνπ/ηεο εμεγήζεηε ηα πιενλεθηήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο. ε απηφ ην ζεκείν
είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξσζεί θαη λα θαηαλνήζεη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ρξεζηκφηεηα
απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ ζην λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζαξκνγή ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ ζην
ζρνιείν, λα απμεζεί ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, λα βειηησζνχλ νη
παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζπλεπψο λα απμεζνχλ νη επηηπρίεο ησλ καζεηψλ.
Αμίδεη λα εξεπλεζεί αλ θάπνηεο θαζνδεγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε απηφ ην
ζρνιείν πξηλ θαη κε πνηα απνηειέζκαηα. Αλ ηειείσζαλ ρσξίο ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα αίηηα ζα
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη κε βάζε απηή ηελ εκπεηξία λα γίλνπλ νη ζπλνκηιίεο κε ηνλ
Γηεπζπληή.

46

Ibidem.
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Δπηπιένλ, θαζψο δελ ζέινπκε λα ππεξθνξηψζνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζα πξέπεη λα
αδξάμνπκε ηελ επθαηξία λα ειέγμνπκε αλ είλαη βηψζηκν λα εληάμνπκε ηηο θαζνδεγεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πλνςίδνληαο, αθνχ έλα πξφγξακκα
θαζνδήγεζεο εκπεξηέρεη κηα κεγάιε πξνζσπηθή επέλδπζε, ηη νθέιε ζα έρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο;
ε απηή ηε ζπλάληεζε είλαη ζεκαληηθφ λα επηδείμνπκε ηα νθέιε ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο.
ζρνιείν, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο.

ΒΗΜΑ 2Ο – Αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ
Δίλαη ρξήζηκν λα θαηαλνήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εηδηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν έλα
πξφγξακκα θαζνδήγεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Σα παξαθάησ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα
εξσηήζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ αλεπίζεκα λα ηεζνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.


Πώο νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνύλ ν έλαο ζηελ έληαμε ηνπ άιινπ;



Υπάξρνπλ θάπνηνπ είδνπο ηειεηνπξγίεο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ;



Έρεηε δνθηκάζεη θάηη ζαλ θαζνδήγεζε;



Πνηα είλαη ε νπηηθή ζαο γηα απηό ην ζέκα; Τη πηζηεύεηε γηα ηελ θαζνδήγεζε;

Μηα ζεκαληηθή εξψηεζε είλαη ε πξαγκαηηθή άζθεζε ζηα ζρνιεία. Δίλαη πηζαλφλ νη δάζθαινη
λα έρνπλ ήδε θάλεη επίζεκεο ή αλεπίζεκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην
πξφγξακκα θαζνδήγεζεο, έηζη ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφ. Αλ δελ έρεη γίλεη ηίπνηα
ζρεηηθφ, κπνξνχκε λα θηλεζνχκε πξνο ηα εκπξφο ζηελ επφκελε θάζε.

ΒΗΜΑ 3Ο – ρεδηαζκόο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο (παξέκβαζε)
Σν πην ζεκαληηθφ πξάγκα είλαη λα ζρεδηαζηνχλ πξνζεθηηθά ηα πάληα απφ ηελ αξρή, δηφηη απηέο
νη παξεκβάζεηο είλαη επαίζζεηεο θαη αλ κεξηθέο απνηχρνπλ, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πνιιέο
απνρσξήζεηο. Όζν πην γξήγνξα μεθηλήζνπκε ην πξφγξακκα, ηφζν πην απνδνηηθφ ζα είλαη ην
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απνηέιεζκα47. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε κεξηθά ζηνηρεία ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηάζνπκε
φηαλ ζρεδηάδνπκε έλα πξφγξακκα θαζνδήγεζεο.
3.1 – Δπηινγή ζπκκεηερόλησλ
Γηα λα επηιεγνχλ νη θαζνδεγνχκελνη ν Γηεπζπληήο πξέπεη λ’ απνθαζίζεη εάλ ην ζρνιείν ζέιεη
λα βνεζήζεη κφλν λένπο εθπαηδεπηηθνχο, ή επίζεο θαη εθείλνπο πνπ ήδε εξγάδνληαη ζην ζρνιείν
έλα ή δχν ρξφληα, εθφζνλ ν Γηεπζπληήο ζεσξεί φηη θαη εθείλνη ζα σθειεζνχλ απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζνδήγεζεο.
Ο αξηζκφο ησλ κεληφξσλ θαη ην είδνο ηεο θαζνδήγεζεο : έλαο πξνο έλα (έλαο κέληνξαο κε έλα
θαζνδεγνχκελν), ή νκαδηθή θαζνδήγεζε ( έλαο κέληνξαο κε πνιινχο θαζνδεγνχκελνπο). Απηφ
ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαζνδεγνχκελσλ.
Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε επηινγή ησλ κεληφξσλ. Θα πξέπεη λα γίλεη κε ηε ζηήξημε ηεο
δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέληνξα αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2.1. Ο
ξόινο θαη νη επζύλεο ηνπ Μέληνξα. Δηθαηώκαηα, θαζήθνληα, δεμηόηεηεο.
Όπσο αλαθέξεηαη εθεί, ηα παξαθάησ θξηηήξηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα λα απνθαζίζνπκε
εάλ έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ζηελ πεξίπησζή καο έλαο εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα ελεξγήζεη
θαηάιιεια σο κέληνξαο:
1) λα έρεη θαηάιιεια πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά,
2) λα έρεη θαηάιιειεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία,
3) λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη θίλεηξν.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μέληνξα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ εζεινληηθή ηνπ εκπινθή ζην ξφιν.
Γηα λα απνθχγνπκε ην ξίζθν ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνλ κέληνξα θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν,
θαιφ είλαη λα δηδάζθνπλ δηαθνξεηηθά καζήκαηα.

47

Boyle, P. & Boice, B. (1988). Systematic mentoring for new faculty teachers and graduate teaching assistants. Innovative
Higher Education, 22, 3, 157-179.
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3.2. – Δπηκόξθσζε ηνπ κέληνξα
Θεσξνχκε απαξαίηεην νη κέληνξεο λα έρνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε γηα λα κάζνπλ πψο λα
αλαπηχζζνπλ κηα θαζνδεγεηηθή ζρέζε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία πνπ είλαη
δηαζέζηκα γηα απηνχο.
Αλ ν κέληνξαο δελ ζπκκεηείρε ζε εθπαίδεπζε πξνεηνηκαζίαο, ζπζηήλνπκε λα ην θάλεη. Αμίδεη
λα ςάμεη ζε ηδξχκαηα πνπ νξγαλψλνπλ ηκήκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ή δηαδηθηπαθά
ηκήκαηα. Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ηκήκαηα, ν κειινληηθφο κέληνξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην επηκνξθσηηθφ παθέην - εξγαιεηνζήθε, πξντφλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΔΝΣΧΡ – Καζνδήγεζε
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Ρθπαίδεπζε», πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ πξνγξάκκαηνο: http://edu-mentoring.eu.
3.3. – Πξνζδηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ
Δθηφο απφ ηελ επηινγή ησλ κεληφξσλ, ν Γηεπζπληήο ή ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λ’
απνθαζίζεη ηη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξηθηηθέο ηεο θαζνδεγεηηθήο δηαδηθαζίαο ζα εθαξκνζηνχλ
ζην ζρνιείν (π.ρ. ζπρλέο ή ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο επηθνηλσλίαο ησλ κεληφξσλ θαη ησλ
θαζνδεγνχκελσλ κε ηνπο επηθεθαιήο ηνπ ζρνιείνπ, εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο αξράξηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη άιια).
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή ε δηνίθεζε, πξέπεη λα ζθεθηνχλ ηελ πξνεηνηκαζία κηαο πξφηαζεο
ή κηαο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηνλ κέληνξα θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα
ππελζπκίζνπκε φηη ε ζπκθσλία εμαξηάηαη απφ ηελ επηζπκία θαη ησλ δπν κεξψλ. Καζψο ην
ζρνιείν δελ είλαη κέξνο ηεο ζπκθσλίαο, δελ κπνξεί λα αλαγθάζεη νχηε ηνλ κέληνξα νχηε ηνλ
θαζνδεγνχκελν λα ην θάλνπλ. Μπνξεί κφλν λα ην πξνηείλεη.
Δίλαη θξίζηκν λα πξνεηνηκαζηεί πξνζεθηηθά ε πξψηε ζπλάληεζε ηνπ κέληνξα κε ηνλ
θαζνδεγνχκελν πνπ ζα κπνξνχζε λ’ αξρίζεη κε ηνλ κέληνξα θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν λα
πξνζδηνξίδνπλ πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ θαη καδί λα επζπγξακκίδνληαη ζηα
αθφινπζα:
α. ηφρνη θαζνδήγεζεο / πξνζσπηθφ φξακα:


Καηάινγνο θαζνδεγεηηθψλ ζηφρσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
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β. Να απνθαζίζνπλ πνηα ζεκεία πξνο βειηίσζε επηζπκνχλ λα επηιχζνπλ θαη λα ζέζνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κάζεζεο:


Δπηιέγνπλ έλα ή δπν ζηφρνπο ζαλ μεθίλεκα γηα λα αλαπηχμνπλ έλα ζρέδην δξάζεο.
γ. Οξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο:



Απνθαζίδνπκε πφζν ζπρλά πξέπεη λα ζπλαληηνχληαη ν κέληνξαο κε ηνλ θαζνδεγνχκελν.



Οξίδνπκε κηα εκεξνκελία - ζηφρν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη πξνζαξκφδνπκε αλ
είλαη απαξαίηεην.
δ. Απνθαζίδνπκε ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ.
ΒΗΜΑ 4Ο – Παξαθνινύζεζε

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θαζνδεγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εξγαζία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ αλ ζχκθσλα κε πθηζηάκελνπο λνκηθνχο θαλνληζκνχο ππάξρεη
κηα ππνρξέσζε γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο έγγξαθεο απφδεημεο ηεο θαζνδήγεζεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, λα παξνπζηάδνπλ
ηηο ακθηβνιίεο ηνπο θαη ηηο πην ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ηνπο. Ο Γηεπζπληήο ή ε δηνίθεζε ηνπ
ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα ελήκεξνη γηα ηα δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
εκθαληζηνχλ, αθνχ γλσξίδνπκε φηη ε ζρέζε κέληνξα – θαζνδεγνχκελνπ επεξεάδεη ην
απνηέιεζκα.
ΒΗΜΑ 5Ο – Αμηνιόγεζε
Σν πξφγξακκα κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε ηελ αλάιπζε ησλ αλαθνξψλ ησλ θαζνδεγνχκελσλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ εκεξνινγίσλ,
εξσηεκαηνινγίσλ, νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ, ζπλεληεχμεσλ. Ζ επηινγή ηνπ κέζνπ θαη ησλ
εξγαιείσλ αλήθεη ζηνλ Γηεπζπληή ή ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Οη αμηνινγεηέο κπνξνχλ επίζεο
λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα επηηεχγκαηα θαζνδεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε
θαζνδεγνχκελσλ δαζθάισλ, βαζηζκέλνη ζε κεηαβιεηέο φπσο ε δηδαζθαιία, απνπζίεο καζεηψλ
θαη ζρέζε κε καζεηέο (Fagan & Walterm, 2001). Χζηφζν, εηδηθά ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ζα
πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί έηζη ψζηε λα κελ δηαζηξεβιψζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο.
Ο βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ, φρη ε ηηκσξία ησλ
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εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζην λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζην
αξρηθφ ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο.
ΒΗΜΑ 6Ο – Βειηίσζε
Σέινο, ην πξψην έηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ έλα «πηινηηθφ έηνο» 48. Με
ηελ αμηνιφγεζε καο δίλεηαη ε επθαηξία λα θαηαιάβνπκε ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Έπεηηα, αλ θξηζεί απαξαίηεην, ε εθαξκνγή ηνπ θαζνδεγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
πξέπεη λα βειηησζεί.
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3.2. Απαιτούμενη Μεθοδολογία για την εκπαίδευση ενηλίκων

Ζ θαζνδήγεζε σο κνξθή κάζεζεο είλαη γλσζηή εδψ θαη πνιχ θαηξφ. ήκεξα είλαη κηα
ζρέζε βαζηζκέλε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο κάζεζεο ελειίθσλ. Ζ ζεσξία θαη ε πξαθηηθή ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ νλνκάδεηαη andragogy (αλδξαγσγία). Ζ αλδξαγσγία
ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ έλα Γεξκαλφ εθπαηδεπηηθφ ηνλ Alexander Kapp, ην 1833,
αλαπηχρζεθε ζαλ ζεσξία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ηνλ Eugen Rosenstock – Huessy θαη
έγηλε δεκνθηιήο ζηηο ΖΠΑ απφ ηνλ Ακεξηθαλφ εθπαηδεπηηθφ

Malcolm Shepherd

Knowles.
Ο Malcolm Shepherd Knowles αθηέξσζε εηδηθά δπν απφ ηα βηβιία ηνπ ζην ζέκα ηεο
αλδξαγσγίαο:
-

Ζ ζχγρξνλε πξαθηηθή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ: απφ ηελ παηδαγσγία ζηελ
αλδξαγσγία, 1980, ηθάγν Follett.

-

Ζ αλδξαγσγία ζηελ πξάμε, 1984, αλ Φξαλζίζθν Jossey - Bass.

Ζ αλδξαγσγηθή ζεσξία κάζεζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Malcolm Shepherd Knowles έξρεηαη
ζε αληίζεζε κε ηηο κεζφδνπο κάζεζεο γηα παηδηά, ηελ παηδαγσγηθή κάζεζε. Ο Malcolm
Shepherd Knowles αλάθεξε ηηο παξαθάησ πην ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ππνζέζεηο ηεο
κάζεζεο παηδηψλ θαη ελειίθσλ:

1.

Απην-αληίιεςε: ν άλζξσπνο πνπ καζαίλεη αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.

χκθσλα κε θάπνηεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, ν καζεηήο εμαξηάηαη απφ ηνλ δάζθαιν, είλαη
ππνηειήο ζηελ επηζπκία ηνπ/ηεο. Δίλαη ν δάζθαινο πνπ θέξεη νιφθιεξε ηελ επζχλε γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ ζέηεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη κνξθέο δηδαζθαιίαο. Αιιά
ζηελ Αλδξαγσγία, ν καζεηήο ζεσξείηαη αλεμάξηεηνο, έρνληαο πιήξε έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Ο δάζθαινο, ή λα πνχκε θαιχηεξα, ν «δηεπθνιπληήο» κφλν ππνζηεξίδεη ηε
δηαδηθαζία ηεο απνθάιπςήο ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ελήιηθα ζπνπδαζηή θαη βνεζά ζηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο. Ο ελήιηθαο ζπνπδαζηήο πξέπεη λα παίξλεη κέξνο ζηε δεκηνπξγία ηεο
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καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή ζηελ επηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ.

2.

Δκπεηξία: Έρεη ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή. Έλα παηδί εμαξηάηαη απφιπηα απφ

ηνλ δάζθαιν θαη ηε γλψζε πνπ ηνπ παξέρεη. Οη θπξίαξρεο κέζνδνη κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο
βαζίδνληαη ζην «δίλσ». ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ν «πεηξακαηηζκφο» είλαη ε
πην θαηάιιειε κέζνδνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο καζεηήο εζηηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξν
ζ’ απηφ πνπ βηψλεη, απφ φηη ζε «παθεηαξηζκέλεο πιεξνθνξίεο» πνπ ιακβάλνληαη κε παζεηηθφ
ηξφπν.
3.

Δηνηκνηεηα γηα κάζεζε: Ζ δηδαζθαιία παηδηψλ είλαη κηα νξγαλσκέλε δηαδηθαζία,

δηαηξεκέλε ζε πξνζδηνξηζκέλα καζήκαηα, κε ηελ έκθαζε ζηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο
(εγθπθινπαηδηζκφο σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο). Οη ελήιηθεο καζαίλνπλ κε πάζνο κφλν φηη απηνί
ζεσξνχλ ρξήζηκν θαη πξαθηηθφ. Γηα απηφ ην ιφγν, ε κάζεζε ησλ ελειίθσλ πξέπεη λα νξγαλσζεί
κε ηέηνηα ηξφπν, πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο, θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηθέο
ηνπο πηζαλφηεηεο θαη πξνζδνθίεο.

4.

Πξνζαλαηνιηζκόο ηεο κάζεζεο: Δίλαη κηα ζηάζε πξνο ηε κάζεζε. χκθσλα κε ηνλ

Malcolm Shepherd Knowles, ηα παηδηά καζαίλνπλ φηη νη ελήιηθεο πεξηκέλνπλ απφ απηά λα
κάζνπλ θαη φηη θεξδίδεη ηελ έγθξηζή ηνπο. Απηφ πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηφηε, είλαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο θαη ηνπ ιάζνπο. ηελ πεξίπησζε
ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, απηνί έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο γηα απφθηεζε ηθαλνηήησλ,
απηφ-βειηίσζε θαη/ή ηξφπν επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αλαδεηνχλ ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο λέαο γλψζεο θαη δεμηφηεηεο ζηελ πξάμε.
5.

Κίλεηξν γηα κάζεζε: χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Malcolm Shepherd Knowles, ην

νπζηαζηηθφ θίλεηξν είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Χο ψξηκνη άλζξσπνη,
έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα απφ δηάθνξα εζσηεξηθά εξεζίζκαηα, φπσο ε αλάγθε ηεο απηφεθηίκεζεο,

πεξηέξγεηα,

επηζπκία

γηα

επηηπρία

θαη

ηθαλνπνίεζε

ηεο

επίηεπμεο.

Ζ

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θαζνδεγεηή-δαζθάινπ ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή επεηδή απηφο/απηή θαλνληθά εξγάδεηαη κε παηδηά θαη εθήβνπο. Ζ
ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή.
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Ζ παηδαγσγηθή ζήκεξα είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε ζηηο κεζφδνπο, νη νπνίεο
εμάπηνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη
ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ θαη ελειίθσλ είλαη παξφκνηεο. ε θάζε πεξίπησζε,
ζθνπφο καο ήηαλ λα ζπγθξίλνπκε ηηο δπν πξνζεγγίζεηο, ηελ παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή θαη ηελ
«αλδξαγσγία», γηα λα ηνλίζνπκε ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ,
ηνπο νπνίνπο ν δάζθαινο-θαζνδεγεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη.
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3.3. Καθοδήγηση και δημιουργία ομάδας

Ζ θαζνδήγεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζπλήζσο εθαξκφδεηαη αλάκεζα ζε δχν άηνκα:
έλαλ εθπαηδεπηηθφ - κέληνξα θαη έλαλ εθπαηδεπηηθφ - θαζνδεγνχκελν. Χζηφζν, ζα
κπνξνχζε λα γίλεη θαη νκαδηθή θαζνδήγεζε: έλαο κέληνξαο λα εξγάδεηαη κε κηα νκάδα
θαζνδεγνχκελσλ.
Άζρεηα κε ην ζρήκα ηεο, ε θαζνδήγεζε είλαη εμ νξηζκνχ νκαδηθή εξγαζία πνπ εκπλέεη. Καλέλα
πνιχηηκν απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ αηνκηθή επηηπρία, θαζψο κηα δξαζηεξηφηεηα
απαηηεί ζπλερή πξνζαξκνγή θαη ζπλδπαζκφ εμεηδίθεπζεο, απνηειεζκάησλ θαη πξνζπαζεηψλ γηα
λα θηάζεη θαλείο ζηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. Έρεη ζρέζε κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, δεκηνπξγία
θαη βειηίσζε ζρέζεο, αλάπηπμε θνηλσληθήο γλψζεο, παξνπζία, απζεληηθφηεηα, δηαχγεηα, πάζνο
θαη αιιειεπίδξαζε ηθαλνηήησλ. Αλ θαη ε θαζνδήγεζε κπνξεί λα θαίλεηαη φηη παξάγεη κηα
επίζεκε ηεξαξρία εκπεδσκέλε κεηαμχ κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εμνπζία
πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ κέληνξα ζα πξέπεη λα είλαη ε αλεπίζεκε εμνπζία πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηελ εκπεηξία. Ζ ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζε ηέηνηα εμνπζία, ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηε
δεκηνπξγία γλψζεο, ηθαλφηεηαο θαη ζηάζεο ηνπ λα κνηξάδεζαη θάηη θαη φρη λα επηβάιιεηο.
Οη νκάδεο είλαη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο εξγαζίαο, ρσξίο ακθηβνιία. Άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε
νκάδεο ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ξφινπο θαη θαηαζηάζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ θαηεζηεκέλεο θαη
ζπλήζσο έρνπλ θνηλνχο θαλφλεο θαη αμίεο πνπ δηέπνπλ ηα κέιε κέζα ζηελ νκάδα, φζνλ αθνξά
ηνπο θνηλνχο ζθνπνχο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ θέξλεη ε
νκαδηθή εξγαζία, δελ αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ,
αιιά ζηελ αθνζίσζε ησλ κειψλ ζηνπο θνηλνχο ζηφρνπο θαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε δξάζεο,
κέζα απφ ηελ εζεινχζηα θαηαλνκή ησλ απαηηνχκελσλ επζπλψλ, κέζα απφ ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ49.

49

National Network of Feminine Entrepreneurship Mentors, The European Commission for Enterprises and Industry (2012),
MENTORSHIP - course support, http://mentornet.ro/wp-content/uploads/2012/02/Manual-mentorship_pdf.pdf.
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Σα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο νκάδεο εξγαζίαο,
πξνέξρνληαη απφ ηαχηηζε – νκάδεο πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θαηαλφεζε γηα ηελ εξγαζία πνπ
πξέπεη λα γίλεη, ηηο ίδηεο αμίεο θαη ηελ θαζαξή εηθφλα ηεο ζεκαζίαο ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα
γίλεη. Ζ ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο είλαη νξαηή ζηα άηνκα πνπ εθθξάδνπλ ηηο παξνχζεο θαη ηηο
κειινληηθέο απνζηνιέο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πιεζπληηθφ αληί ηνπ εληθνχ. Ζ
ηαπηφηεηα ζα νδεγήζεη, επνκέλσο, ζε ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο κέζα ζηελ νκάδα, αληί γηα
εξγαζηαθέο δηαζπλδέζεηο, νη νπνίεο παξάγνπλ έλα άιιν πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο
νκάδαο: ηε ζπλνρή.
Ζ ζςνοσή είλαη επνκέλσο έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηέηνηεο νκάδεο
επηδεηθλχνπλ, αληίζεηα κε ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Ζ ζπλνρή παξέρεηαη απφ ην νκαδηθφ πλεχκα,
πνπ ζεκαίλεη ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηεο νκάδαο ζηελ νπνία θάζε κέινο είλαη ηθαλφ λα
ζπληαπηηζηεί θαη λα αηζζάλεηαη κέξνο ηεο. Ζ ζπλνρή πξνζδηνξίδεη αθνζίσζε ζηνλ ίδην ζθνπφ
θαη ζπλεηδεηή εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλππεπζπλφηεηα θαη γξήγνξε
αληαπφθξηζε ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη πξνζθιήζεηο. Απηφ νκαιά δεκηνπξγεί έλα άιιν ηδηαίηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νκάδσλ, ην νπνίν είλαη ε επειημία.
Ζ εςελιξία απνηειεί έλα κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηηο νκάδεο – κε ην κνίξαζκα ησλ επζπλψλ, ηα
κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα παξέρνπλ γξήγνξεο ιχζεηο. Αλ θαη ε νκάδα έρεη ζαλ ζηφρν
απνηειέζκαηα, ε επειημία επηηξέπεη θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαη έηζη κηα πην
γξήγνξε αληαπφθξηζε. Σα δπλαηά ζεκεία θάζε κέινπο ηεο νκάδαο εληνπίδνληαη θαιχηεξα απφ
φηη ζε έλαn φκηιν, επνκέλσο ζα πξνθχςνπλ θαιχηεξεο ιχζεηο ιφγσ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο
επαξθψλ αληηδξάζεσλ ζε αλάγθεο. Ζ επειημία παξέρεη βειηίσζε ησλ νκάδσλ ζαλ ζχλνιν
θαζψο επίζεο θαη βειηίσζε ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο.
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Σν ομαδικό πνεύμα δεκηνπξγείηαη απφ ην πςειφ επίπεδν θηλήηξσλ πνπ επηηξέπεη ζηα κέιε λα
είλαη ππεξήθαλα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα. Οη φκηινη κπνξνχλ λα θηινδνμνχλ λα
γίλνπλ νκάδα εθφζνλ κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα ηα
νπνία κεηά ζα νδεγήζνπλ ηα κέιε ηνπο ζε κεγαιχηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο. Ο ελζνπζηαζκφο
ζα δεκηνπξγήζεη φρη κφλν θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ νκάδα, αιιά επίζεο επαγγεικαηηθή
εμέιημε γηα θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο. Σν νκαδηθφ πλεχκα πξνζδηνξίδεη επίζεο ηνλ ηχπν
επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ νκάδα, πνπ είλαη έλαο αθφκα απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο ζηνλ
θαζνξηζκφ ηεο νκάδαο.
Ζ επικοινωνία κέζα ζηελ νκάδα είλαη έλαο παξάγνληαο – θιεηδί. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην
ζέκα πξέπεη λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε αλνηρηή θαη επαξθήο
επηθνηλσλία, θαλέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπδεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο δελ κπνξεί λα
αλαπηπρζεί. Ζ επηθνηλσλία παξέρεη δπλαηφηεηεο αληίδξαζεο ηεο νκάδαο, επηηξέπεη επειημία θαη
ελδπλακψλεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κέζα απφ εκπηζηνζχλε, απνδνρή, εληηκφηεηα θαη γξήγνξε
αλαηξνθνδφηεζε.
χκθσλα κε ηηο ηδέεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη νκάδεο δελ εκθαλίδνληαη
θπζηθά, απιά κε ην λα θέξεηο θνληά κέιε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νκίινπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επίηεπμεο ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ καδί. Οη νκάδεο δελ είλαη ζχλνια αηφκσλ θαη ηα
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αηφκσλ δελ είλαη απνηειέζκαηα νκαδηθήο εξγαζίαο εάλ δε ππάξρνπλ
νξηζκέλνη φξνη, φπσο απνδείρζεθε πξνεγνπκέλσο. Οη νκάδεο θηίδνληαη κε ζπλεηδεηή
πξνζπάζεηα θαη πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα αθνινπζεζνχλ θαλφλεο γηα λα δψζνπλ ην
απνηέιεζκα ηεο επαξθνχο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλέξγεηαο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα ζηελ αλαδήηεζε ησλ ίδησλ ζηφρσλ θαη ακνηβαίσλ πιενλεθηεκάησλ. Έηζη ινηπφλ,
ε νηθνδφκεζε ηεο νκάδαο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε ζρέζεηο, ξφινπο, επηθνηλσλία θαη θνηλέο
επζχλεο, κε ηνλ κέληνξα λα έρεη ηε ζεκαληηθή απνζηνιή λα ελδπλακψζεη, λα θαηαζηήζεη
ηθαλνχο, λα θαζνδεγήζεη ηνπο λένπο εγέηεο πνπ ρξεηάδεηαη ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.

Οη εηδηθνί έρνπλ θαζνξίζεη αξθεηά ζηάδηα ζηελ νηθνδφκεζε ησλ νκάδσλ, θαη θάζε έλα απφ
απηά παξέρεη ηα δηθά ηνπ απνηειέζκαηα θαη πξφνδν ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο νκάδαο,
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πνπ είλαη: δημιοςπγία, καηαιγιζμόρ, κανονιζμόρ, εκηέλεζη, θαη μεηαηποπή50. Με απηφ ηνλ
ηξφπν ηα ζηάδηα είλαη ζεκαληηθά φρη κφλν γηα ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη γηα ηα νθέιε
πνπ κπνξεί λα παξαρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ζηαδίνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θχξησλ ζηφρσλ,
ηνλ θνηλφ πην ζεκαληηθφ ζθνπφ ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ηελ νκάδα.

Ζ δημιοςπγία ηεο νκάδαο είλαη ε πξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί δηάθνξα άηνκα, πνπ
έρνπλ δηαθνξεηηθέο γλψζεηο, λα παξάγνπλ δηάθνξεο ηδέεο – θαη πξνθαλψο ζηελ πεξίπησζή καο
λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο – άηνκα πνπ ζπλήζσο ηείλνπλ λα ελεξγνχλ δηαθνξεηηθά, φηαλ
αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο αξρέο ηνπο. Καηά ηε
δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ππάξρεη κηα ζρεηηθή αβεβαηφηεηα θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο, ε
εκπηζηνζχλε δελ έρεη αθφκα αλαπηπρζεί θαη θάζε κέινο ηεο νκάδαο είλαη πνιχ πξνζεθηηθφ σο
πξνο ην ηη θάλεη θαη ηη ιέεη. Σα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ αλαθέξνληαη ζηελ
θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, φηαλ έλα πςειφ επίπεδν πξνζνρήο νδεγεί ζε ζπλεηδεηή επίηεπμε λέαο
εξγαζηαθήο ξνπηίλαο, ηε δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο γλψζεο, ηθαλφηεηαο θαη
ζπκπεξηθνξψλ ζε έλα λέν πιαίζην, πνπ παξάγεη πνιχηηκα απνηειέζκαηα.
Ο θαηαηγηζκόο είλαη ην επφκελν ζηάδην φηαλ φινο ν πινχηνο ηδεψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε
λσξίηεξα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληηπαξάζεζε, αθφκα θαη ζχγθξνπζε. Ζ πξνζαξκνγή δελ έρεη
αθφκα επηηεπρζεί πιήξσο θαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ κπνξεί λα κελ ζπκθσλεί
πάληα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάινληαη απφ ηελ απζεληία ηνπ κέληνξα θαη κηα πην ήπηα
πξνζέγγηζε ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη απαξαίηεην λα επηηεπρζεί. Δίλαη επίζεο πηζαλφ φηη θαηά ηε
δηάξθεηα απηνχ ηνπ επηπέδνπ ακθφηεξνη, ν κέληνξαο θαη ν θαζνδεγνχκελνο, κπνξεί λα βηψζνπλ
ηελ αίζζεζε φηη ε νκάδα κπνξεί θαη λα κελ γίλεη ιεηηνπξγηθή. Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ
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ζηαδίνπ κεηξνχλ ηελ αθζνλία ησλ ηδεψλ πνπ γελλήζεθαλ θαη ηηο ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο θαη
ησλ δπν κεξψλ λα ελαξκνλίζνπλ ηηο λέεο ηδέεο κε ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ. Δίλαη έλα ζηάδην
δεκηνπξγίαο θαη αλ ην ρεηξηζηνχκε κε ζνθία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέεο θαη παξαγσγηθέο
πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. Σα νθέιε δελ ζα εκπινπηίζνπλ κφλν ηελ
εκπεηξία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κέληνξα θαη ησλ θαζνδεγνχκελσλ, αιιά επίζεο θαη νη καζεηέο
ζα σθειεζνχλ απφ ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ κέληνξα θαη ησλ θαζνδεγνχκελσλ πνπ
ζα είλαη απνηέιεζκα πην δεκηνπξγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ.
Σν θαλνληζηηθό ζηάδην είλαη πηζαλά ην ζηάδην-θιεηδί ζηε δεκηνπγία ηεο νκάδαο. Θεκειησκέλν
πάλσ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, απηφ είλαη έλα επίπεδν φπνπ ε νκάδα
εμαθξηβψλεη ην δηθφ ηεο φξακα θαη αθνινπζψληαο απηφ ην φξακα κπνξεί λα θαζηεξψζεη ηνπο
δηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη εξγαζίεο. πλεξγάηεο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ηα κέιε ηεο λέαο νκάδαο
έρνπλ κάζεη λα γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη ηψξα λα θαηαιάβνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαιχηεξα,
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο θαιχηεξα θαη λα βειηηψζνπλ ηηο
δεκηνπξγηθέο ηδέεο ησλ άιισλ κε έλα πην παξαγσγηθφ ηξφπν. Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ
ζηαδίνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο νκάδαο κε ηε παξαγσγή επηδφζεο.
Δπίζεο, θαηά ζηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ζεκειηψλνληαη ε ζπλνρή θαη ε ηαπηφηεηα ηεο
νκάδαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζα γίλεη πην νκαιή θαη πην απνηειεζκαηηθή, θαζψο πξφηππα
θαη θαλνληζκνί εθαξκφδνληαη απφ κέζα απφ ηελ νκάδα θαη γίλνληαη έηζη ειεχζεξα απνδεθηνί
απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εζσηεξηθή θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε ζα
ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο πξνζσπηθφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ζπλεξγαηψλ. Έηζη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ηέηνηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηα
απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο απφ θάζε άιιν ζχλνιν θαλφλσλ πνπ κπνξεί λα ερνπλ επηβιεζεί
εμσηεξηθά.
Ζ επίδνζε είλαη ε θπζηνινγηθή ζπλέπεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ ζηαδίνπ. Ζ νκάδα έρεη εμαζθαιίζεη
ζπλνρή, ιεηηνπξγεί κε θνηλέο πξνζπάζεηεο κέζα ζην πιαίζην πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ πνπ νη ίδηνη
έρνπλ πξνζδηνξίζεη, θαη φινη έρνπλ θαηαιάβεη θαη ζπκθσλήζεη, επνκέλσο ε επίδνζε ζα έιζεη
κε ην λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ν έλαο ηνλ άιιν, κε ηελ θαηαλφεζε, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ
θαζαξή θαη αλνηθηή επηθνηλσλία. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ επηπέδνπ είλαη πξνθαλέο θαη είλαη ν
θχξηνο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Καη πάιη, ζα ππάξμνπλ πνιιαπιέο επηδξάζεηο –
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θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ νκάδα, πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε γηα ηνλ κέληνξα
θαη ηνπο θαζνδεγνχκελνπο, πνπ ζα εληαηηθνπνηήζνπλ ακνηβαία ηελ εκπεηξία ηνπο, θαη πνιχηηκα
νθέιε γηα ηνπο καζεηέο ηνπο.
Χο απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη καδί, ε νκάδα ζαλ ζχλνιν βειηηψλεηαη
θαη ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο. Δίλαη ην ζηάδην ηεο κεηακφξθσζεο φηαλ νη
ζθνπνί πξνζαξκφδνληαη ζηε λέα εμέιημε. Όληαο έλα επέιηθην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε νκάδα
είλαη πην εχθνιν λα πξνζαξκνζηεί. Έρεη δεκηνπξγεζεί εκπηζηνζχλε, ε επηθνηλσλία είλαη
θαζαξή θαη αλνηθηή θαη επνκέλσο νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη νη εξγαζίεο εχθνια ζα
επαλαπξνζδηνξηζηνχλ. Απηφ ην ζηάδην ζα κεηαηξαπεί ινηπφλ ζε έλα λέν θχθιν εμέιημεο φηαλ
θαηλνχξγηα ζχλνια θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζα εκθαληζηνχλ, θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη
κεγαιχηεξεο επηδφζεηο.
Οπσο απνθαιχπηνπλ ηα ζηάδηα ηνπ θηηζίκαηνο ηεο νκάδαο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα
ζηελ νκάδα είλαη ε πην ζπνπδαία βάζε. χκθσλα κε ηηο κειέηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηηο
νκάδεο, φιεο νη αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ νκάδα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηε ιχζε
ηξηψλ βαζηθψλ δηαπξνζσπηθψλ αλαγθψλ: έληαμε, έιεγρν θαη άλνηηγκα/ζπκπάζεηα51. Οζνλ αθνξά
ηελ νκαδηθή εξγαζία θαζνδήγεζεο, ε έληαμε επηηπγράλεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε
ησλ θαζνδεγνχκελσλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ζα θαζνξηζηεί απφ ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ,
πνπ αθνξνχλ ζηελ απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο , πψο ζα ζεκειηψζεη ηηο δηαζπλδέζεηο κέζα
ζηελ νκάδα, πφζν είλαη απνθαζηζκέλνο/ε λα πξνζθέξεη, κέρξη πνηφ ζεκείν ε αιεζηλή
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζνδεγνχκελνπ κπνξεί λα απνθαιπθηεί, ζε πνην βαζκφ είλαη ε βνήζεηα
κέζα ζηελ νκάδα δηαζέζηκε.
Ζ αλάγθε γηα έιεγρν δελ είλαη πνιχ εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθή εξγαζίαο ηεο
θαζνδήγεζεο. Σέηνηεο αλάγθεο αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ησλ νκίισλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
κέζα απφ πξνζδηνξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο, πξφηππα, ηεξαξρίεο, εμνπζία θαη έιεγρν. Ο κέληνξαο
νξγαλψλεη ηελ εξγαζία θαη πξνζδηνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο πνπ ζ’
αθνινπζεζνχλ. Αιιά ν κέληνξαο δελ είλαη, ν
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ραξαθηήξαο πνπ επηβάιεη θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνπο. Ο κέληνξαο πξέπεη λα είλαη έλαο
ζπνπδαίνο εγέηεο πνπ εκπλέεη ηηο επφκελεο γεληέο εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε
νκαδηθή δνπιεηά ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία θαη ιηγφηεξν έιεγρν.
Γεδνκέλεο ηεο εηδηθήο ζρέζεο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ζηελ θαζνδήγεζε γηα
ηε δηδαζθαιία, ην άλνηγκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζα είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ απφ ηνλ
έιεγρν ησλ δηαπξνζσπηθψλ αλαγθψλ. Οη ζπκπεξηθνξέο ζα ζρεκαηηζηνχλ απφ αγσλίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην λα είλαη θάπνηνο αλνηρηφο, λα δείρλεη ζπκκεηνρή ή αθφκα θαη ζπκπάζεηα,
πξνζθέξνληαο θαη ιακβάλνληαο ππνζηήξημε, ηξφπνπο θαη έθηαζε έθθξαζεο αηζζεκάησλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληζηηθνχ ζηαδίνπ θαη ηνπ ζηαδίνπ επηδφζεσλ, νη ζεκαληηθνί ξφινη
πξέπεη λα κνηξάδνληαη – μεθηλψληαο λέεο ηδέεο ή πξννπηηθή, ςάρλνληαο γηα πιεξνθνξίεο θαη
κνηξάδνληαο ηα επξήκαηα, πξνζθέξνληαο γλψκεο, δηεπθξηλίδνληαο, ζπκπεξαίλνληαο – απηνί
είλαη ξφινη πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηνλ κέληνξα θαη ηνπο θαζνδεγνχκελνπο, ελψ
πξνζαλαηνιηζκφο, εμέηαζε θαη ζπληνληζκφο είλαη ξφινη πνπ πξέπεη λ’ αλαιάβεη ν κέληνξαο.
Ζ επαξθήο επηθνηλσλία είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ
βειηίσζε ησλ νκάδσλ. χκθσλα κε ηνλ Thomas Gordon52, ππάξρνπλ 4 θχξηνη θαηαιχηεο ηεο
επηθνηλσλίαο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεηδεηά, θαη δψδεθα ζνβαξά
εκπφδηα πνπ πξέπεη λ’ απνθεχγνληαη ζηηο ζρέζεηο ηεο αίζνπζαο. Απηά είλαη επίζεο ζεκαληηθά
ζέκαηα λα ζθεθηνχκε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζνδήγεζεο φηαλ δεκηνπξγνχκε θαη
γαινπρνχκε αιεζηλέο ζρέζεηο νκάδαο ζηε δηδαζθαιία. Έηζη, γηα ηελ επηηπρεκέλε αληαιιαγή
εκπεηξίαο θαη πνιχηηκεο αλαηξνθνδφηεζεο, απφ ηα νπνία θαη νη δπν, κέληνξαο θαη
θαζνδεγνχκελνο ζα σθειεζνχλ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζνχκε ζηνπο θαηαιχηεο
επηθνηλσλίαο, φπσο:
1. Παζεηηθή αθνπζηηθή πξνζνρή – ελζαξξχλνληαο ηελ ειεχζεξε νκηιία, αθφκα θαη φηαλ δελ
εθπιεξψλνληαη νη αλάγθεο ηεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή
απφ ηνλ κέληνξα γηα δηθή ηνπ πιεξνθφξεζε ή/θαη λα κεηαδψζεη έλα κήλπκα απνδνρήο, ή
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απφ ηνλ θαζνδεγνχκελν, γηα πιεξνθφξεζε. Όπσο θαη λα έρεη, δελ ζπκπεξηιακβάλεη
δεζηαζηά θαη ηθαλφηεηα λα θαηαιάβεηο θαη λα κνηξαζηείο ηα αηζζήκαηα ηνπ άιινπ.
2. Απαληήζεηο απνδνρήο - είλαη πην ρξήζηκεο αλ εκπιέθεηαη εκθαηηθή επηθνηλσλία. Έηζη θαη
φ κέληνξαο θαη ν θαζνδεγνχκελνο ζα είλαη ελήκεξνη φηη ν ζπλεξγάηεο επηθνηλσλίαο έρεη
θαηαιάβεη πιήξσο ηελ θνηλή πιεξνθνξία. Σέηνηεο απαληήζεηο επίζεο κεηαθέξνπλ κηα
ζπγθεθξηκέλε

ζπκπεξηθνξά

απνδνρήο,

πνπ

απμάλεη

ηελ

απηνπεπνίζεζε

ηνπ

θαζνδεγνχκελνπ ελψ επηθνηλσλεί κε ηνλ κέληνξα.
3. Πξφζθιεζε γηα ζπδήηεζε – ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη πνιχ ρξήζηκν
φηαλ ν θαζνδεγνχκελνο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Σέηνηεο
πξνζθιήζεηο κπνξεί λα βνεζήζνπλ έλαλ λέν εθπαηδεπηηθφ πνπ πξνζπαζεί λα κνηξαζηεί
έλα πξφβιεκα, αιιά αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιχ ζπρλά, κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ην δηάινγν,
θαη λα γίλνπλ επαλαιακβαλφκελεο.
4. Δλεξγή αθνπζηηθή πξνζνρή – ν κέληνξαο δείρλεη ζηνλ θαζνδεγνχκελν φηη νη ηδέεο ηνπ/ηεο
γίλνληαη αληηιεπηέο, απνδεθηέο θαη ζεβαζηέο. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία,
επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη έηζη νδεγεί ζε δηαδηθαζία
επίιπζεο. Ζ εμάζθεζε ελεξγνχο πξνζνρήο επηηξέπεη ζηνλ θαζνδεγνχκελν θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ ηδεψλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνλ κέληνξα θαη απμάλεη ηελ θαηαλφεζε θαη
ηε ζπλεξγαζία πνπ εκπλέεη ζεβαζκφ.
Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κέζα ζηελ νκάδα πξέπεη λ’ απνθεχγεη ηηο επηθνηλσληαθέο
παγίδεο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη:
1. Ο θαζνδεγεηήο δελ πξέπεη λα δίλεη εληνιέο, αθνχ δελ είλαη δηνηθεηήο αιιά εγέηεο. Ο
κέληνξαο δελ πξέπεη λα δηεπζχλεη ηνπο θαζνδεγνχκελνπο αιιά λα ηνπο εκπλέεη. Ο φξνο
ππέπει, θαιχηεξα λα απνθεχγεηαη, φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν, αθνχ ε επηβνιή ππνλνεί
έιιεηςε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνπο ζπλεξγάηεο.
2. Μέζα ζε κηα νκάδα δελ ππάξρεη αλάγθε γηα επηβνιή εμνπζίαο, πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ
πξνεηδνπνηήζεηο ή αθφκα θαη απεηιέο. Απηέο κπνξεί λα επηθέξνπλ ερζξφηεηα θαη ζίγνπξα
ζα πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο απφ ηνλ θαζνδεγνχκελν.
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3. Οη δηαιέμεηο ζεσξνχληαη πιένλ απαξραησκέλεο, αθφκα θαη ζηελ

αίζνπζα, έηζη αλ

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαζνδήγεζε ζα απνδεηρηνχλ φρη κφλν αλαπνηειεζκαηηθέο αιιά
αθφκα θαη βαξεηέο, άζρεηεο, ρξνλνβφξεο θαη παληειψο αλεπαξθείο γηα νκαδηθή ζρέζε
εξγαζίαο, φπνπ νη ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηδέεο θαη εκπεηξίεο.
4. Οη ζπκβνπιέο είλαη – ζε κεγάιν βαζκφ – επηζπκεηέο, αθνχ ε θαζνδήγεζε είλαη κηα
εκπεηξία θαζνδεγνχκελε, νη ιχζεηο πξέπεη λα βξεζνχλ απφ θνηλνχ θαη νη πξνηάζεηο δελ
είλαη πάληνηε ν πην θαηάιιεινο ηξφπνο.
5. Ζ απηνεθηίκεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή κέζα ζηελ νκάδα, έηζη νη θξίζεηο, νη θαηαθξίζεηο
θαη νη θαηεγνξίεο είλαη νη ρεηξφηεξνη ερζξνί ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ
θαηαζηξέθνπλ επίζεο θαη ηελ νκάδα. Θα πξέπεη λ’ απνθεχγεηαη θάζε είδνο αξλεηηθήο
αμηνιφγεζεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ – ν κέληνξαο δελ ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη δηθαηνινγίεο,
αιιά κηα αλνηθηή ζπλεξγαζία πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη γξήγνξε αλαηξνθνδφηεζε θαη
πξφιεςε αληί γηα θξηηηθή, εηξσλεία, ή αθφκα θαη θξαζηθή ηηκσξία. Αθφκα θαη αλ απηφ
θαίλεηαη παξάμελν, ν κε ξεαιηζηηθφο έπαηλνο δελ είλαη επεξγεηηθφο, αθνχ κπνξεί λα
εκπεξηέρεη κηα ζηάζε αλσηεξφηεηαο ή θαηλνκεληθή αμηνιφγεζε, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο
ζην λα γίλεη αληηιεπηή ε πξνζπάζεηα ηνπ θαζνδεγνχκελνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ
αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε πνπ εθθξάδεηαη κε θηιηθφ ή ηνπιάρηζηνλ έλα ηξφπν πνπ δείρλεη
αγάπε, ζα απνδεηρηεί πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ πξφνδν ηνπ αηφκνπ θαη ηελ
ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο.
6. Η ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα εθθξάδεηαη αιιά θπξίσο φηαλ αθνξά
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθή δσή, ηα φξηα πνπ κπαίλνπλ
απφ ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη, ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ζεβαζηά.
πκπεξαζκαηηθά, εμαηηίαο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο πνπ ζα απμάλεη ηελ απφδνζε ηνπ θάζε
ζπλεξγάηε, ε νκαδηθή εξγαζία είλαη καθξάλ ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο
θαζνδήγεζεο γηα ηε δηδαζθαιία. Σν κπζηηθφ γηα κηα επηηπρεκέλε νκάδα είλαη λα έρεη θνηλφ
ζθνπφ θαη ζηφρνπο, πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί θαη ζεβαζηνί απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο, λα
αλαζέηεη μεθάζαξα πξνζδηνξηζκέλνπο ξφινπο θαη επζχλεο, έηζη ψζηε θάζε ζπλεξγάηεο λα
εθηηκήζεη ηηο δηθέο ηνπ θαιχηεξεο ηθαλφηεηεο θαη λα ηηο βειηηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, απαηηνχληαη: θαζαξή θαη αλνηθηή επηθνηλσλία, θαζαξά
πξνζδηνξηζκέλεο

δηαδηθαζίεο

ιήςεο

απνθάζεσλ,
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ηζνξξνπεκέλε

ζπκκεηνρή

ζηηο

δξαζηεξηφηεηεο, ακνηβαία απνδεθηνί θαλφλεο θαη, πάλσ απφ φια, ε ζεκειίσζε ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πάλσ ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ εληηκφηεηα.
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3.4. Σχέσεις με τους γονείς και την τοπική κοινωνία

Σν ζρνιείν δελ είλαη πιένλ έλα πξνζηαηεπκέλν κέξνο φπνπ νη δάζθαινη δηδάζθνπλ
θαη νη καζεηέο καζαίλνπλ πίζσ απφ θάγθεια θαη θιεηδσκέλεο πφξηεο. Έρεη αλνηρηεί
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή δσή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί δίθηπα ζ΄ νιφθιεξν ηνλ
θφζκν γηα λα εληζρχζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ζρνιείσλ,
νηθνγελεηψλ θαη ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Οη δάζθαινη θαη νη γνλείο εηδηθά πξέπεη λα εξγαζηνχλ ρέξη-ρέξη γηα ην φθεινο ησλ καζεηψλ.
Σελ δεθαεηία ηνπ 1980 δεκηνπξγήζεθε ην Γίθηπν Δπξσπατθήο Έξεπλαο γηα Γνλείο ζηελ
Δθπαίδεπζε (European Research Network about Parents in Education),πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη
πνιχ πιηθφ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζε γνλείο θαη
ην ζρνιείν.
Ζ πξνζπάζεηα λα θηίζνπλ κηα γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα δελ
είλαη απιά κέξνο ηεο πνιηηηθήο κάξθεηηλγθ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά βνεζάεη ζε αξθεηά επίπεδα,
φπσο:

1. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ γλσξίδεη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνβιήκαηα, θιπ., πνπ
έρεη ν θάζε καζεηήο, θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλφηεηα.
2. Τπάξρεη κηα ζπληνληζκέλε θαη εληαία θαηεχζπλζε ζηήξημεο ησλ καζεηψλ απφ ην ζπίηη
θαη ην ζρνιείν.
3. Οη γνλείο αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ
θνηλσλίεο ακνηβαίαο ππνζηήξημεο.
4. Οη γνλείο αληηιακβάλνληαη ηα αθξαία ιάζε ηνπο ζηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηνπο (πρ
ππεξ-πξνζηαζία, θαη αδηάθνξνη θπξίσο) θαη αληηθαζηζηνχλ παιαηφ κνληέιν επίβιεςεο
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κε έλα λέν, εθείλν ηνπ γνλέα – ζπκβνχινπ. Σα ιάζε θέξλνπλ εκπφδηα ζηε ζρέζε
αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη καζεηέο θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο
θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα ηα παηδηά, έηζη ψζηε λα ιέλε ηελ αιήζεηα θαη λα κηινχλ
ειεχζεξα ζηνπο γνλείο ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
5. Γνλείο θαη δάζθαινη κπνξνχλ λα πάξνπλ θνηλά κέηξα ζε θαηαζηάζεηο θξίζεηο.

Σν εξψηεκα είλαη: Πσο κπνξεί έλα πξφγξακκα θαζνδήγεζεο αλάκεζα ζε δαζθάινπο λα
ελεξγήζεη ζαλ ζχλδεζκνο αλάκεζα ζην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία;

Σν ζρνιείν
Ο ξφινο ηνπ κέληνξα ζην ζρνιείν είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, λα ζηεξίμεη ηνλ
άπεηξν εθπαηδεπηηθφ, θαη λα πεηχρεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Μηα
απφ ηηο αξρηθέο επζχλεο ηνπ κέληνξα είλαη λα θαζηεξψζεη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ λέν
εθπαηδεπηηθφ. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ε θαζνδήγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ν αξράξηνο
εθπαηδεπηηθφο εκπηζηεχεηαη ηνλ κέληνξα. Ο κέληνξαο θηίδεη απηή ηελ εκπηζηνζχλε
δεκηνπξγψληαο έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο πξνβιήκαηα γηα ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ
παξέρνληαο ππνζηήξημε πνπ είλαη εκπηζηεπηηθή αιιά θαη ρσξίο επηθξίζεηο.
Δλψ ν κέληνξαο δελ κνηξάδεηαη κε θαλέλα θαζφινπ πιεξνθνξίεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ
θαζνδεγνχκελν εθπαηδεπηηθφ(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ), πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θαζνδήγεζεο κπνξνχλ
λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο δηνηθεηηθνχο. Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν δηεπζπληήο δελ κπνξεί λα
κείλνπλ έμσ απφ ηελ δηαδηθαζία. Πξψηνλ, είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα απνθαζίζεη
λα εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα θαζνδήγεζεο ζην ζρνιείν ηνπ, ζε ηαθηηθή θαη ζπλερφκελε βάζε.
Γεχηεξνλ, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζα ζπλαηλέζεη ζηελ επηινγή ηνπ κέληνξα πνπ πιεξνί φια
ηα θξηηήξηα θαη είλαη απνδεθηφο απφ ηνλ θαζνδεγνχκελν. Σξίηνλ, ν δηεπζπληήο ζα δηεπθνιχλεη
θαη ζα ππνζηεξίμεη θαη ηνλ κέληνξα αιιά θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν κε θάζε ηξφπν γηα λα
δηαζθαιίζεη ηα θαιχηεξα δπλαηφλ απνηειέζκαηα.
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ε αληαπφδνζε, ν δηεπζπληήο ζα ιάβεη βνήζεηα απφ ηνλ κέληνξα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη
ηελ ζηήξημε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ. ηελ νπζία, ζα ππάξμεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζην ρξφλν
θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ έληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ λέν-πξνζιεθζέλησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επίβιεςε θαη ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Σέινο, ζα βειηησζεί ε
επίδνζε ηφζν ηνπ θαζνδεγνχκελνπ φζν θαη ηνπ κέληνξα.

Οη γνλείο θαη νη νηθνγέλεηεο ησλ καζεηώλ

Οη γνλείο ησλ καζεηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζπλεξγαζία
καδί ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε ζρνιείνπ. Δίλαη
επίζεο έλαο ηξφπνο δηαθήκηζεο ηνπ ζρνιείνπ. Μηα ηέηνηα ζπλεξγαζία παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο,
ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ ηνπ ρνιείνπ ή ην πκβνχιην
ησλ Γνλέσλ.
Ο χιινγνο Γνλέσλ ηνπ ρνιείνπ ή ην πκβνχιην ησλ Γνλέσλ πξέπεη λα πιεξνθνξεζνχλ απφ
ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ην γεγνλφο φηη έλα πξφγξακκα θαζνδήγεζεο γίλεηαη ζην
ζρνιείν. Δίλαη θαιφ λα ηνπο ελζαξξχλεηε λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ κέληνξα αιιά θαη ηνπο
θαζνδεγνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέηνηα ζηήξημε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, γηα
παξάδεηγκα λα πξνζθαιέζνπλ απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο θαη ηηο
ζπδεηήζεηο ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηα πξνγξάκκαηα θαη
δξάζεηο γηα ην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο.
Δπίζεο, ηα ζπλέδξηα γνλέσλ – εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Σέηνηεο ζπλαληήζεηο,
άζρεηα κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ζρνιείνπ, απαηηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεγάιε
δηαθξηηηθφηεηα, επαηζζεζία θαη ππνκνλή. Ο ξφινο ηνπ κέληνξα είλαη λα βνεζήζεη ηνλ
θαζνδεγνχκελν λα πξνεηνηκάζεη ηέηνηα ζπλέδξηα. Δπηπιένλ, ν κέληνξαο πξέπεη λα ελεκεξψζεη
ηνλ θαζνδεγνχκελν ζρεηηθά κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ζην ζρνιείν ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο
αλάκεζα ζε θαζεγεηέο θαη γνλείο καζεηψλ, θαζψο επίζεο γηα ηνπο ζεζκνχο πνπ παξέρνπλ
ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ζηελ επαθή γνλέσλ – θαζεγεηψλ. Ζ βαζηθή θαηάζηαζε ηεο
απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο θεξδίδεη ηελ
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εκπηζηνζχλε ηνπο. Οη γνλείο πνπ εκπηζηεχνληαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ παηδηψλ ηνπο, κπνξνχλ λα
ηνπο παξάζρνπλ ζεκαληηθή γλψζε, πνπ επίζεο αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θιπ. Ζ
ζπδήηεζε θαη νη θνηλέο απφςεηο αλακεζά ηνπο ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά ηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ
ζρνιείνπ κπνξεί λα γίλεη εηιηθξηλήο. Ο ξφινο ηνπ κέληνξα είλαη λα δείμεη ζηνπο
θαζνδεγνχκελνπο πψο λα θηίζνπλ κηα ηέηνηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο.

Η ηνπηθή θνηλσλία
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ζρνιείν έρεη πιένλ θάλεη άλνηγκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
θαη παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή.
πκπεξηιακβάλεη κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη πξέπεη λα ζπληζηά
κηα θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ θαη πνιηηψλ, φπνπ φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λ’
απνθαζίζνπλ γηα ζρνιηθά ζέκαηα, ζπλεξγάδνληαη καδί θαη ζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, θαη ε
θαιή επηθνηλσλία ηνπο δίλεη κηα επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ κηα έληηκε ζπλεξγαζία.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ζην ηνπηθφ ηνπ πιαίζην κπνξνχλ λα πάξνπλ δηαθνξεηηθέο
κνξθέο. Σν ζρνιείν κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηελ εθαξκνγή απφ ηα καζήκαηα εθηφο ζρνιείνπ, ή
ζπλαληήζεηο κε αληηπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ επαγγεικάησλ. Μπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη
ζαλ έλαο ελεξγφο παίθηεο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, γηα παξάδεηγκα νξγαλψλνληαο ηνπηθέο
εθδειψζεηο κε πνιίηεο θαη ζεζκνχο.
Κάζε ζρνιείν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ζηελφ δεζκφ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Απηνί νη δεζκνί
είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί ζηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη
ζηελά κε επηρεηξήζεηο, θαη ζρνιεία ζε κηθξφηεξεο θνηλσλίεο, πρ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Ο κέληνξαο πξέπεη λα εηζάγεη ηνλ θαζνδεγνχκελν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
θαη λα ηνλ/ηελ πξνεηνηκάζεη λα ζπλεξγαζηεί καδί ηεο. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ πεξίπησζε
ελφο θαζνδεγνχκελνπ πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ.
Επίςθσ, ο μζντορασ πρζπει να ενκαρρφνει τον κακοδθγοφμενο να ςυνεργαςτεί με τθν τοπικι κοινότθτα
και να τον ςυμπεριλάβει ςε ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ.
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3.5. Βελτίωση της επίδοσης των μαθητών

Ο δάζθαινο έρεη έλα πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (εθπαίδεπζε). Γηα
λα εθηειέζεη απηφ ην ξφιν, ν δάζθαινο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφο. χκθσλα κε ηνλ
Πνισλφ παηδαγσγφ Stefan Woloszyn, απνηειεζκαηηθφο δάζθαινο είλαη θάπνηνο πνπ:


είλαη απζεληία ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ δηδάζθεη θαη δελ κεηαδίδεη κφλν ηε γλψζε,

αιιά μππλά ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηνπο ελζαξξχλεη λα καζαίλνπλ κφλνη ηνπο θαη ηνπο
εθπαηδεχεη ζηνλ αλεμάξηεην ηξφπν ζθέςεο,


κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο επθνιίεο πνπ παξέρεη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο,



είλαη έλα είδνο εθπαηδεπηηθνχ ησλ λέσλ αλζξψπσλ θαη έλα είδνο ζπκβνχινπ γηα ηνπο

γνλείο.


είλαη εκπλεπζηήο εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο λένπο θαη

ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα



έρεη ελδηαθέξνληα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη απνηειεί ζεηηθφ πξφηππν.
είλαη αλνηρηφκπαινο φζνλ αθνξά ηνλ θφζκν, ηνπο αλζξψπνπο, ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο,

θαη ζέιεη λα πεηξακαηηζηεί θαη λα θαηλνηνκήζεη.
Δίλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα είλαη επαξθήο. Έλα είδνο ηέηνηαο
βνήζεηαο είλαη ε θαζνδήγεζε αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο. Όιν θαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη
ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ρξεζηκνπνηνχλ κέληνξεο ή πξνγξάκκαηα έληαμεο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν, ε
έξεπλα δείρλεη φηη νη θαζεγεηέο θαη ε πνηφηεηα δηδαζθαιίαο είλαη νη πιένλ ηζρπξνί παξάγνληεο
ηεο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ. Δλ ζπληνκία, νη δηεπζπληέο εμαζθαιίδνπλ πςειέο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ, επηβεβαηψλνληαο θαιχηεξε δηδαζθαιία. Γηα λα γίλεη απηφ, ε απνηειεζκαηηθή
δηνηθεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ δηαζέηεη έλα λέν πξφγξακκα έληαμεο γηα φινπο ηνπ λένδηνξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην νπνίν έπεηηα απξφζθνπηα γίλεηαη κέξνο ηνπ καθξνρξφληνπ,
παξαηεηακέλνπ, εληαηηθνχ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο γηα ηελ πεξηνρή ή ην ζρνιείν. Απηφ πνπ
θαζηζηά έλαλ θαιφ εθπαηδεπηηθφ είλαη δνκεκέλα, παξαηεηακέλα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα
βειηίσζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαηεξνχλ άιινπο, λα
παξαηεξνχληαη απφ άιινπο θαη λα είλαη κέξνο δηθηχσλ ή νκάδσλ κειέηεο, φπνπ φινη νη
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εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη καδί, αλαπηχζζνληαη καδί, καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ν έλαο ηε δνπιεηά
ηνπ άιινπ.
Δίλαη πέξα απφ θάζε ακθηβνιία φηη νη καζεηέο κφλν σθεινχληαη απφ έλα πξφγξακκα
θαζνδήγεζεο ζην ζρνιείν. Έρνπλ δαζθάινπο, νη νπνίνη:

• επηθεληξώλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ αληί γηα ηε δηθή ηνπο επηβίσζε,
• είλαη ιηγόηεξν απηαξρηθνί θαη πην ζηνραζηηθνί θαη κε δηάζεζε γηα ζπλερή βειηίσζε,
• έρνπλ αξθεηή απηνπεπνίζεζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία από δηδαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο θαη δξαζηεξηόηεηεο.
Με άιια ιφγηα, έρνπλ θαιχηεξνπο δαζθάινπο.
Απφ ηα κέζα ηνπ 1980, έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο
θαζνδήγεζεο ή ησλ πξνγξακκάησλ έληαμεο ζηνπο θαζνδεγνχκελνπο θαη ηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ. Ο Richard M. Ingersholl απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Πελζπιβάληαο θαη ν Michael
Strong απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο, ζηε άληα Κξνπδ, εμέηαζαλ 15 εκπεηξηθέο
κειέηεο θαη βξήθαλ φηη νη καζεηέο λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε
πξνγξάκκαηα έληαμεο, είραλ κεγαιχηεξεο επηδφζεηο ή νθέιε, ζε δηαγσλίζκαηα αθαδεκατθψλ
επηδφζεσλ. Οκνίσο, ε Dara Barlin53, βαζηδφκελε ζε δηάθαλε θαη ζπλεπή έξεπλα, ζπκπεξαίλεη
φηη ε πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν πιένλ ηζρπξφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο
επηηπρίαο ησλ καζεηψλ. Σέινο, ν Harry k. Wong54, δηελήξγεζε έξεπλα ε νπνία επηβεβαηψλεη φηη
ηα θαζνδεγεηηθά πξνγξάκκαηα ζπλδένληαη άκεζα κε θαιχηεξε δηδαζθαιία θαη βειηησκέλεο
καζεηηθέο επηδφζεηο.

53

Barlin, D. (2010, March 23) Better mentoring, better teachers: Three factors that help ensure successful programs. Education
Week 29(27), p. 9. http://www.edweek.org/archive/ew/articles/2010/03/23/27barlin.html.
54

Harry K. Wong (2013) Out on a Limb: The Efficacy of Teacher Induction in Secondary Schools : Induction Programs That
Keep New Teachers Teaching and Improving. http://bul.sagepub.com/content/88/638/41.short.
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Σν εξψηεκα παξακέλεη, παξφια απηά: Μπνξεί λα κεηξεζεί ε επίδνζε ησλ καζεηψλ, θαη πψο;
Ναη, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε κεηξήζηκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία
έρεη ζέζεη ν θαζεγεηήο ηεο ηάμεο θαη έρεη εμεγήζεη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηα
νπνία βαζίδνληαη ζε καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη φρη ζηε ζχγθξηζε κε άιινπο ζπκκαζεηέο.
Τπάξρεη ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ φιν ην ρξφλν, πνπ παξέρεη
επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κέζα ζηελ δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο – κάζεζεο.
Σαθηηθέο φπσο ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεηγκάησλ ησλ εξγαζηψλ ελφο καζεηή, αξρεία
παξαηήξεζεο, απνηειέζκαηα δηαγσληζκψλ, θιπ., κέζα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν, ζπζηήλνληαη γηα
ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο πξνφδνπ. Απηά είλαη κεηξήζηκα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαζψο κπνξνχλ λα βαζκνινγεζνχλ εχθνια θαη ζπγθξηλφκελα κε
πξνεγνχκελεο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ, πρ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (πεξηφδνπ) ή αθφκα θαη
ηεο πεξζηλήο ρξνληάο, Ζ αθφκα θαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πξφγξακκα έληαμεο ηνπ
θαζεγεηή ηεο ηάμεο.
Χζηφζν, δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ φια ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ηελ Γξ.
Υηνπξέα, κηα ζρνιηθή ζχκβνπιν απφ ηελ Διιάδα, ηα παξαθάησ είλαη κεξηθά απφ ηα πην
ζπλεζηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο καζεηψλ παγθνζκίσο:


Δλεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα



Καηαβιεζείζα πξνζπάζεηα

 Κξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε
 πλέπεηα θαη αμηνπηζηία


Απνηειέζκαηα πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ δηαγσληζκψλ



πλεξγαζία κε ζπκκαζεηέο



Γεληθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηε ζρνιηθή ξνπηίλα

Έλαο ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ ηχπσλ αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
εμαζθαιίζεη πην αληηθεηκεληθέο θαη αμηφπηζηεο θξίζεηο. Γεληθά, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Γη’ απηφ ην
99

ιφγν, έλα επηηπρεκέλν θαζνδεγεηηθφ πξφγξακκα ζα έρεη έλα ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν ζηνλ
θαζνδεγνχκελν εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ.
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