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11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Το προτελευταίο αυτό κεφάλαιο περιλαµβάνει συµπυκνωµένα το 

ουσιαστικότερο τµήµα των αποτελεσµάτων που συνήχθησαν από την 
εκτεταµένη στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων που 
προέκυψαν. Αφορά στην πανελλήνια έρευνα πεδίου µε θέµα την 
“Ανίχνευση αναγκών και προτεραιοτήτων φιλολόγων σε επίπεδο 
καθοδήγησης (mentoring)”. Διατυπώνεται επιγραµµατικά µε τη µορφή 
συµπερασµάτων, ενώ παράλληλα περιλαµβάνει τις πιο σηµαντικές 
διαπιστώσεις από τις συσχετίσεις µεταβλητών που συνάπτονται µε την 
έννοια της καθοδήγησης εκπαιδευτικών. Επιµερίζεται στους ακόλουθους 
τρεις βασικούς άξονες διερεύνησης: i. Εκτιµήσεις και στάσεις φιλολόγων 
ως προς την έννοια της καθοδήγησης, ii. Ακροθιγή διερεύνηση προσωπικής 
θεωρίας εκπαιδευτικών, iii. Ανίχνευση αναγκών και προτεραιοτήτων σε 
επίπεδο καθοδήγησης. 

 
11.1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ  

Καθώς η εισαγωγή του θεσµού της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών 
στην Ελλάδα είναι ακόµη σε διαδικασία προεργασίας15, ο πρώτος βασικός 
άξονας είναι η διερεύνηση στάσεων και εκτιµήσεων των εκπαιδευτικών 
αναφορικά µε το ενδεχόµενο εισαγωγής του στην Ελλάδα. 

                                                
 

15 Αρχικά το ΥΠΑΙΘ έκανε διαβούλευση/συζήτηση κατά τα έτη 2011-2012 για το 
θεσμό της καθοδήγησης/mentoring. H ενδεχόμενη έναρξη προγραμμάτων 
mentroring –βάσει προδημοσίευσης προγραμματιζόμενων δράσεων από το ΙΕΠ– 
προσδιορίστηκε για το σχολικό έτος 2013-2014. Ωστόσο μέχρι τον Ιούνιο του 
2014, που περατώθηκε η παρούσα διατριβή, δεν έγινε καμία δράση ούτε και 
υπήρξε καμία περαιτέρω ενημέρωση. 
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11.1.1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΘΕΣΜΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Η γενικότερη εκτίµηση του 70,8% των εκπαιδευτικών είναι 
τουλάχιστον αρκετά θετική ως προς το ενδεχόµενο 
καθοδήγησης/υποστήριξης νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών µέσω του 
θεσµού του καθοδηγητή. Μάλιστα το ποσοστό αυτό αυξάνεται πολύ 
περισσότερο, αν συνυπολογίσουµε και το 15,2% των εκπαιδευτικών που 
είναι λιγότερο θετικά διακείµενοι στο ενδεχόµενο εισαγωγής του 
συγκεκριµένου θεσµού. Εξάλλου, ρητώς µόνο το 7,5% των εκπαιδευτικών 
είναι παντελώς αρνητικοί στην έννοια της καθοδήγησης. Αναµφίβολα η 
πλειονοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει την ιδέα της εισαγωγής του 
θεσµού της καθοδήγησης.  

 

Πίνακας 109: Συνολική στάση εκπαιδευτικών ως προς την Καθοδήγηση 
νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών 

 

Θετική στάση ως προς 
την καθοδήγηση των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 

Ερωτηµα
τολόγιο 

εκπαιδευτ
ικών 

Εστιασµέν
η συνέντευξη 
µεντόρων 

Διαφο
ρά 

1. Καθόλου 7,5% 0%   
7,5% 

2. Ελάχιστα 6,5% 0% 6,5% 

3. Λίγο 15,2% 5,6%  -
9,6% 

4. Αρκετά 32,3% 27,8% -4,5% 

5. Πολύ 21,1% 33,3% 12, 
2% 

6. Πάρα πολύ 17,4% 33,3% 15,9% 

7. Συνολικά θετική 
αξιολόγηση 

70,8% 94,4% 23,6% 

8. Συνολικά αρνητική 
αξιολόγηση 

29,2% 5,6% -
23,8% 
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 Παράλληλα, µε βάση τον ανωτέρω πίνακα, στο πλαίσιο 
µεθοδολογικής τριγωνοποίησης της όλης έρευνας, όπως –συνδυαστικά 
προς τη διαδικτυακή ανίχνευση– προκύπτει και από τα στοιχεία της 
ηµιδοµηµένης εστιασµένης συνέντευξης η εκτίµηση των ερωτηθέντων 
µεντόρων αναφορικά µε την εισαγωγή του θεσµού της καθοδήγησης είναι 
ακόµη πιο θετική και φτάνει στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 94,4%. 
Μάλιστα το ότι οι εκπαιδευτικοί που ως µέντορες έχουν αναλάβει την 
ιδιότητα της καθοδήγησης τελειόφοιτων φοιτητών είναι τόσο ένθερµα 
υποστηρικτικοί ως προς την εισαγωγή του θεσµού της καθοδήγησης είναι 
απόρροια της ωφελιµότητας που οι ίδιοι διαπιστώνουν ότι λαµβάνουν οι 
καθοδηγούµενοί τους. Άλλωστε, τα οφέλη της µεντορικής σχέσης είναι όχι 
µόνο αµφίδροµα αλλά και πολλαπλά. 

Επιπρόσθετα, από τη συσχέτιση των ανεξάρτητων µεταβλητών 
συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική πείρα από 7 έως 35 έτη είναι 
περισσότερο θετικοί (Μ.Τ=4,2) ως προς την καθοδήγηση έναντι των 
εκπαιδευτικών µε εµπειρία από 0 έως 6 έτη (Μ.Τ=3,5). Μια πιθανή 
ερµηνεία γι’ αυτό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί µε σηµαντική διδακτική πείρα 
είναι περισσότερο θετικοί αναφορικά µε την καθοδήγηση των 
νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών, καθώς (ανα)γνωρίζουν ενδεχοµένως τις 
ελλείψεις που είχαν οι ίδιοι όταν βρίσκονταν στα πρώτα βήµατα της 
διδακτικής τους πορείας και κρίνουν επωφελή την εισαγωγή του 
εξεταζόµενου θεσµού, προκειµένου η παρουσία του εκπαιδευτικού στην 
αίθουσα διδασκαλίας και γενικότερα στη σχολική µονάδα να καταστεί πιο 
αποτελεσµατική.  

Ακολούθως, µε βάση την πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση, βάσει της 
ταξινό-µησης που διέρχεται ο κύκλος της ζωής των εκπαιδευτικών (6.2.5.) 
(Ματσαγγούρας, 2005: 64-68˙ Hargreaves & Fullan, 1995: 27-28˙ 
Huberman, 1995: 201-206), διαπιστώθηκε κατά τρόπο εντυπωσιακό είναι 
ότι όσο µεγαλύτερη διδακτική πείρα αποκτά ο εκπαιδευτικός τόσο 
αυξάνεται προοδευτικά η µέση τιµή θετικότερης στάσης ως προς την 
καθοδήγηση –0 έως 3 έτη  (Μ.Τ=3,6), 4 έως 6 έτη (Μ.Τ=3,5), 7 έως 11 
έτη (Μ.Τ=4,1), 12 έως 19 έτη (Μ.Τ=4,2), 20 έως 30 έτη (Μ.Τ=4,4) και 
31 έως 35 έτη (Μ.Τ=4,7). Η ανοδική αυτή αύξηση της µέσης τιµής 
καταδεικνύει την ολοένα και περισσότερο θετική στάση των εκπαιδευτικών 
στο θέµα της καθοδήγησης, που συµβαδίζει µε τη σταδιακή αύξηση των 
ετών διδακτικής πείρας –µικρή αµελητέα διαφοροποίηση παρατηρείται 
µόνο στις δύο πρώτες οµάδες. 

Αφού λοιπόν οι εκπαιδευτικοί –µε βάση την προσέγγιση του κύκλου 
ζωής του εκπαιδευτικού– διήλθαν το στάδιο της προσαρµογής (1-3 χρόνια), 
µε το έντονο άγχος και την απειρία, ευρισκόµενοι πλέον στο δεύτερο 
στάδιο, αυτό της ένταξης (4-6 χρόνια), διαµορφώνουν άλλα γνωρίσµατα. 
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Ειδικότερα, διακρίνονται για σχετική άνεση στη διαχείριση διδακτικών 
και οργανωτικών θεµάτων, αναπτύσσουν τη δεξιότητα µετάβασης από τη 
“διδασκαλία” στη “µάθηση”, ενώ έχουν ως επιµορφωτικές ανάγκες την 
ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης και την ανάπτυξη της επαγγελµατικής 
τους ταυτότητας. Καθώς λοιπόν διαµορφώνουν ένα τέτοιο προφίλ, 
αιτιολογείται η λιγότερο θετική στάση που έχουν έναντι της καθοδήγησης. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί µε διδακτική πείρα από 20 έως 30 έτη 
ευρίσκονται στη φάση της επαγγελµατικής ωριµότητας. Καθώς έχουν διέλθει 
την προήγουµενη περίοδο της επαγγελµατικής κρίσης (12-19 έτη) είναι 
πλέον πιο ώριµοι και διακρίνονται από επιµορφωτικές ανάγκες που 
συνάπτονται µε την ανάδειξη της ώριµης και υψηλού επιπέδου 
επαγγελµατικής ειδηµοσύνης, µε παράλληλη αξιοποίησή της για την 
ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και τη µεταλαµπάδευσή της εκτός της 
σχολικής αίθουσας διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2005: 64-68˙ 
Hargreaves & Fullan, 1995: 27-28˙ Huberman, 1995: 201-206). Με 
δεδοµένο ότι έχουν διαµορφώσει πιο συγκροτηµένη επαγγελµατική 
φυσιογνωµία, είναι περισσότερο πεπειραµένοι, ώριµοι και λιγότερο 
παρορµητικοί. Μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα πράγµατα 
πιο σφαιρικά, αποστασιοποιηµένα και εποπτικά. Συνεπώς δικαιολογείται 
η περισσότερο θετική στάση τους ως προς την καθοδήγηση, καθώς δεν 
προσκρούει στο διαµορφούµενο επαγγελµατικό γόητρο που ενδεχοµένως 
διακρίνει την άλλη αντιπαραβαλλόµενη οµάδα εκπαιδευτικών (4-6 έτη), 
ενώ αντιλαµβάνονται –εκ πείρας– πόσα πιθανά σφάλµατα θα είχαν 
αποφύγει, αν είχαν λάβει καθοδήγηση, και πόσο επωφελής διαδικασία είναι 
η εισαγωγή της στον εκπαιδευτικό χώρο. 

 Επιπρόσθετα υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
εκπαιδευτικών που έχουν επιπλέον σπουδές και όσων έχουν µόνο το 
βασικό τους πτυχίο ως προς τη στάση τους αναφορικά µε την καθοδήγηση 
–βασικό πτυχίο (Μ.Τ=3,9), δεύτερο πτυχίο (Μ.Τ=4,3), µεταπτυχιακό ή 
που παρακολουθούν µεταπτυχιακό (Μ.Τ=4,1) και διδακτορικό ή που 
εκπονούν διδακτορικό (Μ.Τ=4,5). Συνάγεται λοιπόν το συµπέρασµα ότι 
οι επιπλέον σπουδές που διαθέτει ο εκπαιδευτικός τον κάνουν να έχει 
περισσότερο θετική στάση ως προς την καθοδήγηση. Ενδεχοµένως αυτό 
µπορεί να ερµηνευθεί από το ότι όσοι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επαγγελµατική τους ανάπτυξη και για την 
επικαιροποίηση ή εµβάθυνση των γνώσεών τους είναι περισσότερο 
ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα αναπτυξιακών εκπαιδευτικών διεργασιών. 
Συνεπώς προκρίνουν την ωφελιµότητα της πρακτικής της καθοδήγησης ως 
δυναµικού εφαλτηρίου για την πραγµάτωση του ζητουµένου της 
αποτελεσµατικής εκπαίδευσης.  
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Ένα τελευταίο στοιχείο είναι ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών γνώσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και της καθοδήγησης. Η γενικότερη εικόνα των στατιστικών 
δεδοµένων είναι ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο γνώσης χειρισµού του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή τόσο πιο θετική είναι η στάση των 
εκπαιδευτικών ως προς την καθοδήγηση.  

Ωστόσο, από τον έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων προέκυψε ότι η 
κατηγορία πολύ καλής γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς 
πιστοποίηση έχει λιγότερο θετική στάση ως προς την καθοδήγηση 
(Μ.Τ=3,6) έναντι της κατηγορίας πιστοποίησης Α΄ επιπέδου (Μ.Τ=3,9) 
(p-adj=0,015). Το συγκεκριµένο εύρηµα µας βάζει σε ιδιαίτερη 
περίσκεψη, κυρίως ως προς το τµήµα εκείνο των εκπαιδευτικών που 
δηλώνουν ότι έχουν πολύ καλή γνώση χειρισµού του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή χωρίς πιστοποίηση. Η γενικότερη εικόνα των συγκεκριµένων 
στατιστικών δεδοµένων είναι ότι, καθώς αυξάνεται το επίπεδο γνώσης 
χειρισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τόσο πιο θετική είναι η και η 
στάση του ως προς την καθοδήγηση. Μάλιστα ενδεικτική είναι η µέση τιµή 
που αναφέρεται στην εκτίµηση των επιµορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ 
(Μ.Τ.= 5,0), που είναι εξαιρετικά υψηλή. Αυτή η πολύ θετική στάση τους 
ως προς την καθοδήγηση δικαιολογείται από το ότι η συγκεκριµένη οµάδα 
έχει –κατά τεκµήριο– υψηλό επίπεδο επαγγελµατικής ανάπτυξης, επιπλέον 
σπουδές, επικαιροποιηµένη γνώση στο πεδίο της διδακτικής 
µεθοδολογίας και της παιδαγωγικής επιστήµης και οι ίδιοι είναι φορείς 
καινοτοµίας και διαµεσολαβητές για τη µεταβίβασή της στην εκπαιδευτική 
κοινότητα.  

Εποµένως, και στην παράµετρο διερεύνησης της γνώσης χειρισµού 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή ισχύει ό,τι διαπιστώσαµε και στην ανωτέρω 
παράµετρο που συνάπτεται µε τις επιπλέον σπουδές: Όσο δηλαδή 
αυξάνεται το επίπεδο επιπλέον σπουδών ή η πιστοποιηµένη γνώση 
χειρισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή τόσο περισσότερο θετικά 
διακείµενοι είναι οι εκπαιδευτικοί ως προς την καθοδήγηση. Στο πλαίσιο 
λοιπόν αυτής της ερµηνείας, και µε βάση τη συγκεκριµένη επαγωγική 
συλλογιστική πορεία αξιολόγησης των ανωτέρω στατιστικών δεδοµένων, 
το ερευνητικό εύρηµα της λιγότερο θετικής στάσης (Μ.Τ=3,6) ως προς 
την καθοδήγηση όσων δηλώνουν ότι έχουν πολύ καλή γνώση χειρισµού 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς πιστοποίηση εγείρει προβληµατισµό 
και οδηγεί σε σκέψεις. Συγκεκριµένα, κατά την αίσθησή µου, το πιο πιθανό 
είναι ότι, µάλλον, οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακριβή 
επίγνωση του βαθµού γνώσης εκ µέρους τους του χειρισµού του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, γι’ αυτό και θεωρούν ότι έχουν πολύ καλή 
γνώση, ή δεν την έχουν συνυφασµένη µε γνώσεις παιδαγωγικής 
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αξιοποίησης. Το πιο πιθανό είναι η γνώση τους να κινείται σε ένα απλώς 
τελεστικό επίπεδο –γνώση κάποιων βασικών λειτουργιών του office και 
χρήσης διαδικτύου16. 

Βέβαια ανεξάρτητα από αυτές τις παρατηρήσεις και στην παράµετρο 
διερεύνησης της γνώσης χειρισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή ισχύει 
αυτό που διαπιστώθηκε και στην ανωτέρω παράµετρο που συνάπτεται µε 
τις επιπλέον σπουδές: Όσο δηλαδή αυξάνεται το επίπεδο των επιπλέον 
σπουδών ή η πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή τόσο περισσότερο θετικά διακείµενοι είναι οι εκπαιδευτικοί 
ως προς την καθοδήγηση.  
 
11.1.2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Επιπλέον, η σηµαντική θετική ποσοστιαία αύξηση του ποσοστού του 
δείγµατος που απαντά θετικά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, 
αναφορικά µε τη συµµετοχή του σε ένα πιθανό πρόγραµµα καθοδήγησης 
(78,9%) –ενώ η θετική απόκριση στο πρώτο ερευνητικό ερώτηµα για την 
εισαγωγή του θεσµού της καθοδήγησης ήταν 70,8%– είναι ενδεικτικό της 
δυναµικής που έχει στη σκέψη και τη βούληση των εκπαιδευτικών το 
ενδεχόµενο εισαγωγής του θεσµού του mentoring.  

Ένα 38,8% των εκπαιδευτικών επιθυµεί να συµµετάσχει σε ένα 
πρόγραµµα καθοδήγησης ως καθοδηγούµενος, και το 40,1% ως 
καθοδηγητής-µέντορας. Από τη συσχέτιση των µεταβλητών η µόνη 
στατιστικώς σηµαντική παρατήρηση που προκύπτει –και η οποία είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα– συνάπτεται µε το ότι είναι σχετικά µεγάλη η 
απροθυµία (30,2%) των εκπαιδευτικών µε µικρή διδακτική εµπειρία (0 έως 
6 έτη) να συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα καθοδήγησης. Η 
συνειδητοποίηση της διαφοράς γίνεται ακόµη µεγαλύτερη όταν συγκριθεί 
µε την αντίστοιχη απροθυµία των εµπειρότερων εκπαιδευτικών (7 έως 35 
έτη) που είναι πολύ πιο µικρή (17,8%). 

Τα στοιχεία αυτά ενισχύονται και από τις διαπιστώσεις που έγιναν 
στην προηγούµενη ενότητα κατά τη συσχέτιση της διδακτικής εµπειρίας 
µε το πόσο θετικοί είναι οι εκπαιδευτικοί ως προς το ενδεχόµενο 
εισαγωγής του θεσµού της καθοδήγησης: Ενώ, υποθετικά, οι ολιγόπειροι 

                                                
 

16 Η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν περιορίζεται μόνο στη μελέτη, συγκριτική 
αξιολόγηση και ερμηνεία των στατιστικών δεδομένων, αλλά επεκτείνεται και στην 
εμπειρική γνώση από στοιχεία που έχει συγκομίσει ο υποφαινόμενος ως 
εκπαιδευτής εκπαιδευτικών στη χρήση του Η/Υ και επιμορφωτής Β΄ επιπέδου για 
την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 
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εκπαιδευτικοί θα είχαν µεγαλύτερη ανάγκη για καθοδήγηση και θα 
βοηθούνταν περισσότερο κατά τη διαδικασία επιτέλεσης του έργου τους, 
αυτοί είναι που προβάλλουν αντιστάσεις και δείχνουν µεγαλύτερη 
απροθυµία για την καθοδήγηση. Ωστόσο, µε βάση την ανάλυση που 
συνάπτεται µε τον κύκλο ζωής των εκπαιδευτικών, αυτό αιτιολογείται από 
την εύλογη –λόγω απειρίας– άγνοια των πολλών δυσχερειών του 
επαγγέλµατος και το αίσθηµα σταδιακής παγίωσης του επαγγελµατικού 
γοήτρου γι’ αυτή την οµάδα των εκπαιδευτικών –κάτι που εύλογα 
προσκρούει στην ανάγκη για καθοδήγηση. Εδώ ας σηµειωθεί ότι είναι 
αναµενόµενο πως το 49,1% (81+35) των εκπαιδευτικών µε µεγάλη πείρα 
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ως καθοδηγητές, ενώ το 
54,6% (31+16) των εκπαιδευτικών µε µικρή εµπειρία ως καθοδηγούµενοι. 
Τέλος, αυτό που κάνει µεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι το 33,1% (54+24) 
των εκπαιδευτικών µε περισσότερη πείρα είναι τουλάχιστον µάλλον 
θετικοί να συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα ως καθοδηγούµενοι. 
Συναξιολογούµενα αθροιστικά λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν 
περισσότερο επιτακτική την ανάγκη εφαρµογής στη χώρα µας του θεσµού 
της καθοδήγησης. 

 
11.1.3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτηµα τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το 
85,4% των εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον αρκετά θετικό ως προς το 
ενδεχόµενο καθοδήγησης/υποστήριξης των πιο πεπειραµένων 
εκπαιδευτικών µέσω του θεσµού της καθοδήγησης. Εδώ ας θυµηθούµε ότι 
το αρχικό ερώτηµα σχετικά µε το ενδεχόµενο εισαγωγής του θεσµού 
καθοδήγησης για τους νεοεισερχόµενους εκπαιδευτικούς έλαβε ποσοστό 
70,8%. Επιπλέον, από τη συναξιολόγηση του γεγονότος ότι πιο εύκολα 
αποδέχεται κάποιος την ανάγκη καθοδήγησης του νεοεισερχόµενου 
εκπαιδευτικού παρά του περισσότερο πεπειραµένου, τότε προκύπτει 
αβίαστα όχι µόνο η προϊούσα θετική αίσθηση των ερωτώµενων 
εκπαιδευτικών αναφορικά µε το θεσµό της καθοδήγησης, αλλά καθίσταται 
ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής του στη χώρα µας, δεδοµένης 
της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης/πρόκρισης και µάλιστα για περισσότερο 
πεπειραµένους εκπαιδευτικούς –πράγµα το οποίο, µε βάση τον κατωτέρω 
πίνακα, προκύπτει ιδιαιτέρως αβίαστα και από τη συναξιολόγηση των 
παραπλήσιων και ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών τόσο της πανελλήνιας 
διαδικτυακής ανίχνευσης όσο και της ηµιδοµηµένης εστιασµένης 
συνέντευξης. 
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Πίνακας 110: Συνολική εκτίµηση της στάσης των εκπαιδευτικών ως προς την 
Καθοδήγηση περισσότερο πεπειραµένων εκπαιδευτικών 

 
Ως προς τη συσχέτιση µεταβλητών προκύπτει ότι όσοι έχουν 

πιστοποίηση Α΄ επιπέδου (Μ.Τ.=4,6) ή πιστοποίηση Β΄επιπέδου 
(Μ.Τ.=5,0) είναι περισσότερο θετικοί ως προς την υποστήριξη των πιο 
πεπειραµένων, έναντι όσων έχουν βασικές γνώσεις υπολογιστή (Μ.Τ.=3,9).  

Στη συνείδησή µας το συγκεκριµένο στατιστικό εύρηµα είναι 
αναµενόµενο, καθώς ο υψηλότερος βαθµός επαγγελµατικής ανάπτυξης 
που προσδιορίζεται από την αντίστοιχη συµµετοχή και πιστοποίηση στις 
ΤΠΕ αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο επιθυµίας διεύρυνσης και 
επικαιροποίησης των γνώσεων, κατά συνέπεια ενδιαφέρον για περαιτέρω 
επαγγελµατική και επιστηµονική εξέλιξη. Κατά µείζονα λόγο, αυτό ισχύει 
για όσους έχουν το Β΄ επίπεδο πιστοποίησης στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ο λόγος είναι ότι αυτό περιλαµβάνει περισσότερη 
εκπαίδευση στις σύγχρονες θεωρήσεις της διδακτικής µεθοδολογίας και 
στα παιδαγωγικά και λιγότερη στη γνώση χειρισµού του υπολογιστή. 
Εποµένως, µε βάση τα δεδοµένα αυτά, οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν το 
Β΄ επίπεδο πιστοποίησης στις ΤΠΕ έχουν µελετήσει πολλά στοιχεία για 
εφαρµοσµένα παιδαγωγικά, σε συνδυασµό µε επικαιροποιηµένες 
επιστηµολογικά αρχές διδακτικής µεθοδολογίας, όπως επίσης και έχουν 
επαρκώς εκπαιδευτεί σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Καθώς λοιπόν 
έχουν διαπιστώσει βαθύτερα –τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο– τις αλλαγές που γίνονται στον χώρο της εκπαίδευσης, είναι 
εύλογο να είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι και θετικοί στην ανάγκη 

Θετική στάση ως προς 
την καθοδήγηση των 
περισσότερο πεπειραµένων 
εκπαιδευτικών 

Ερωτηµατ
ολόγιο 
εκπαιδευτικών 

Εστιασµένη 
συνέντευξη 
µεντόρων 

1. Συνολικά θετική 
αξιολόγηση 

85,4% 83,3% 

2. Συνολικά αρνητική 
αξιολόγηση 

14,6% 16,7% 
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αλλά και ωφελιµότητα της καθοδήγησης και όσων εκπαιδευτικών δεν είναι 
νέοι στο επάγγελµα και έχουν περισσότερα έτη διδακτικής πείρας. 
 
11.1.4. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ  

Από τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτει ότι η 
µεγάλη πλειονοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος θεωρεί ως πιο 
σηµαντική (73%) την καθοδήγηση ενός µέντορα προς οµάδα 
καθοδηγούµενων µε µεικτό µοντέλο επικοινωνίας-καθοδήγησης (: φυσική 
παρουσία και εξ αποστάσεως καθοδήγηση µε συµβατικά µέσα ή χρήση 
νέων τεχνολογιών), ενώ πολύ κοντά (68,8%) είναι η καθοδήγηση ενός 
µέντορα προς ένα καθοδηγούµενο µε το µοντέλο της µεικτής 
καθοδήγησης. Μάλιστα φαίνεται ότι το ζητούµενο της συλλογικότητας (: 
οµαδική καθοδήγηση) είναι υψηλότερο στην αίσθηση των εκπαιδευτικών, 
καθώς περιλαµβάνει την έννοια της ανταλλαγής εκτιµήσεων, γνώσεων, 
εµπειριών και προσδοκιών –στοιχείων πολυτιµότατων για την προαγωγή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνδυαστικά προς την καθοδήγηση από 
ειδικά εκπαιδευµένο και επιλεγµένο µέντορα. 

 
 
 
 
Πίνακας 111: Συνολική εκτίµηση εκπαιδευτικών και µεντόρων για την καταλληλότερη 

µορφή Καθοδήγησης 

 
Καταλληλότερη µορφή 

Καθοδήγησης 

 
Ερωτηµατολόγιο 
εκπαιδευτικών 

 
Εστιασµένη 

συνέντευξη 
µεντόρων 

 
Διαφορά 

1. Μέντορας_Οµάδα_Καθοδηγ._ΜΕ 73% 50% -23% 

2. Μέντορας_Καθοδηγ._ΜΕ 68,8% 72,2% 3,4% 

3. Ισότιµη Καθοδήγηση 64,9% 33,4% -31,5% 

4. E_Mentoring 57,1% 22,3% -34,8% 

5. Μέντορας_Οµάδα_Καθοδηγ._ΦΠ 37,3% 61,1% 23,8% 

6. Μέντορας_Καθοδηγ._ΦΠ 28,8% 61,1% 32,3% 
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 Αντίστοιχα, µε βάση τον ανωτέρω πίνακα, και η εκτίµηση των 
µεντόρων δίδει πολύ υψηλή πρόκριση στο µεικτό µοντέλο καθοδήγησης, 
µε εστίαση τη δυαδική µεντορική σχέση ενός καθοδηγητή προς έναν 
καθοδηγούµενο. Βέβαια, µολονότι υπάρχει µεγάλη απόκλιση (23%) ως 
προς τον τύπο οµαδικής καθοδήγησης µεταξύ των ερωτηθέντων 
εκπαιδευτικών (73%) και των µεντόρων (50%), ωστόσο η ζήτηση για τις 
µεικτές µορφές καθοδήγησης είναι εµφανώς η πιο υψηλή. Άλλωστε, η 
εµπειρία/σχέση των µεντόρων µε τους τελειόφοιτους φοιτητές ως 
εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς, ακόµη και στις περιπτώσεις που οι 
µέντορες εποπτεύουν δύο ή τρεις καθοδηγούµενους κάθε εξάµηνο, είναι 
πάντα δυαδική. Εποµένως, µε αυτό ως δεδοµένο είναι εύλογη η πρόκριση 
εκ µέρους των µεντόρων της καθοδήγησης σε ατοµικό επίπεδο. 

Έπειτα, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί µε πολύ υψηλή πρόκριση 
(64,9%) επιθυµούν το µοντέλο της ισότιµης καθοδήγησης, όπου δεν 
υπάρχει κάποιος µέντορας που είναι πιο πεπειραµένος από τον 
καθοδηγούµενο, αλλά δύο εκπαιδευτικοί που µοιράζονται ισότιµα τις 
εµπειρίες τους. Ωστόσο, η εκτίµηση των µεντόρων είναι διαφορετική 
(33,4%) και η απόκλιση από τη γνώµη των εκπαιδευτικών πολύ µεγάλη     
(-31,5%). Μια πιθανή ερµηνεία της µεγάλης αυτής απόστασης είναι ότι οι 
µέντορες, λόγω πείρας, κατανοούν πως η µεντορική σχέση, µολονότι εξ 
ορισµού χρειάζεται να κινείται εντός του πλαισίου του σεβασµού και της 
ισοτιµίας, αποτελεί µια µορφή µεταβίβασης γνώσεων, εµπειριών και αυτού 
που καλείται «πρακτική γνώση». Εποµένως, µε την έννοια αυτή ίσως να 
δικαιολογείται η µεγάλη αυτή διαφοροποίηση.  

Ιδιαίτερα κοντά µε βάση την εκτίµηση των εκπαιδευτικών του 
πανελλήνιου διαδικτυακού δείγµατος είναι και η τέταρτη πιθανή µορφή 
καθοδήγησης που περιλαµβάνει τη µορφή της ηλεκτρονικής καθοδήγησης 
(: e-mentoring, online mentoring) και η οποία ποσοστιαία βρίσκεται στο 
57,1%. Ωστόσο και εδώ η απόκλιση από την εκτίµηση των µεντόρων 
(22,3%) είναι ακόµη µεγαλύτερη από πριν (-34,8%). Οι ίδιοι εκ πείρας 
γνωρίζουν ότι δεν αρκεί µόνο η ηλεκτρονική καθοδήγηση. Η φυσική 
παρουσία, διδασκαλία και επικοινωνία είναι εξαιρετικά αναγκαίες –
εξάλλου για αυτό προκρίθηκε διθυραµβικά το µεικτό µοντέλο 
καθοδήγησης. 

Έπειτα, και οι δύο µορφές της πρόσωπο µε πρόσωπο καθοδήγησης 
τόσο στην οµαδική της µορφή (37,3%) όσο και στην ατοµική της (28,9%), 
συγκεντρώνουν χαµηλά ποσοστά και κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις 
των προτιµήσεων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Όµως, η εκτίµηση των 
µεντόρων είναι πολύ διαφορετική, καθώς δίδουν και στις δύο µορφές 
(ατοµικής/οµαδικής) φυσικής καθοδήγησης πολύ υψηλά ποσοστά 
(61,1%), µε αντίστοιχες υψηλές αποκλίσεις (23,8% και 32,3%), που 
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αιτιολογούνται από το γεγονός ότι οι ίδιοι εκπαιδεύουν ανά εξάµηνο 
άλλοτε έναν και άλλοτε δύο µε τρεις φοιτητές. Εποµένως, η εµπειρία τους 
είναι προσανατολισµένη στη φυσική παρουσία/επικοινωνία/καθοδήγηση.  

Βέβαια, αναµφίβολα, η πρόκριση του µεικτού µοντέλου 
µάθησης/καθοδήγησης (blended learning-mentoring) που –µε βάση τα 
συνδυαστικά στοιχεία της παρούσας πολυµεθοδολογικής έρευνας για την 
καθοδήγηση– είναι περισσότερο αποδεκτή, ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ιδιαιτερότητες που διακρίνουν το εκπαιδευτικό έργο σε πανελλήνιο 
επίπεδο –γεωγραφική εξακτίνωση σχολικών µονάδων, ποικίλες δυσχέρειες 
λόγω καιρικών συνθηκών, φόρτος διδακτικών-εκπαιδευτικών και 
διοικητικών εργασιών, σχολικές αργίες, διενέργεια πανελλαδικών 
εξετάσεων. Παράλληλα, το µεικτό µοντέλο καθοδήγησης κρίνεται ως 
περισσότερο αποτελεσµατικό για την εποπτεία/καθοδήγηση ενήλικων 
ατόµων, δεδοµένου του προσωπικού ρυθµού µάθησης του κάθε 
εκπαιδευτικού, αλλά και των υφισταµένων οικογενειακών, προσωπικών και 
επαγγελµατικών του υποχρεώσεων.  

Ως προς τη συσχέτιση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις πιθανές 
µορφές καθοδήγησης προκύπτει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (Μ.Τ=4,2) 
προτιµούν περισσότερο το µοντέλο µέντορας - καθοδηγούµενος µε 
µεικτή επικοινωνία-καθοδήγηση έναντι των ανδρών (Μ.Τ=3,6). Ακόµα, οι 
γυναίκες εκπαιδευτικοί (Μ.Τ=4,4) προτιµούν περισσότερο το µοντέλο 
µέντορας - οµάδα καθοδηγούµενων µε µεικτή επικοινωνία-καθοδήγηση 
έναντι των ανδρών (Μ.Τ=3,7). Τέλος οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (Μ.Τ=3,7) 
προτιµούν περισσότερο την ηλεκτρονική καθοδήγηση έναντι των ανδρών 
(Μ.Τ=3,0).  

Στις τρεις αυτές ανωτέρω περιπτώσεις κοινό στοιχείο που 
προσδιορίζει την επιλογή των γυναικών, που διαφοροποιείται σηµαντικά 
από αυτή των ανδρών, είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διαδικασία 
καθοδήγησης, είτε σχετίζεται µε το ΜΕ (: µεικτό µοντέλο επικοινωνίας-
καθοδήγησης) είτε µε την ηλεκτρονική καθοδήγηση (online mentoring, 
e-mentoring). Μάλιστα αν συναξιολογηθεί η συσχέτιση της ανεξάρτητης 
µεταβλητής του φύλου και της µεταβλητής που συνάπτεται µε την 
ανίχνευση αναγκών ή προτεραιοτήτων στο πεδίο των νέων τεχνολογιών – 
ΤΠΕ (10.5.5.), διαπιστώνεται και πάλι η πρόκριση του πεδίου των ΤΠΕ 
από τις γυναίκες (Μ.Τ.=22,4) έναντι των ανδρών (Μ.Τ.=20,9) σε επίπεδο 
σηµαντικής διαφοράς. Μάλιστα το εύρηµα αυτό συνάπτεται ευθέως και µε 
την αντίστοιχη διαπίστωση ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ανοικτές 
έναντι των ανδρών στη δοκιµή νέων διδακτικών προσεγγίσεων (9.3.). 

Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας και δικτυογραφίας (4.5.) προέκυψε 
ότι σε συναφή έρευνα, η οποία διεξήχθη το 2006-2007 και ερευνούσε τις 
ανάγκες των µεντόρων από δώδεκα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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που συµµετείχαν στο πρόγραµµα TISSNTE (4.1.1.), στην ερώτηση για το 
ποιον θεωρούσαν τον περισσότερο κατάλληλο τρόπο εκπαίδευσης των 
µεντόρων, από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συµµετέχοντες προέκυψε ότι 
η πιο δηµοφιλής απάντηση είναι το µοντέλο µεικτής εκπαίδευσης-µάθησης 
(blended learning) µε ποσοστό 52% και ακολούθως η πρόσωπο µε 
πρόσωπο εκπαίδευση µε ποσοστό 46% (Jones, 2009: 16). Στην παρούσα 
έρευνα για την καθοδήγηση τα αντίστοιχα ποσοστά της µεικτής 
µάθησης/καθοδήγησης είναι πολύ υψηλότερα: οµαδική µορφή µεικτού 
µοντέλου καθοδήγησης ενός µέντορα προς οµάδα καθοδηγούµενων 73%, 
ενώ µεικτό µοντέλο καθοδήγησης ενός µέντορα προς έναν 
καθοδηγούµενο 68,8%. Βέβαια, χρειάζεται να επισηµανθεί ότι και στις 
δύο έρευνες το µεικτό µοντέλο είναι πρώτο σε προτίµηση, µε τη διαφορά 
ότι η παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση εστίαζε στην ανίχνευση των 
αναγκών των εκπαιδευτικών (και όχι των µεντόρων) και έχει γίνει µια 
πενταετία µεταγενέστερα (2012), οπότε έχει ωριµάσει περισσότερο η 
αίσθηση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ –τουλάχιστον στη χώρα µας. 

Παράλληλα, στην έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Μείζονος Προγράµµατος Επιµόρφωσης (2010-2013) το 
44% των εκπαιδευτικών θεωρούν ως αποδοτικότερη µορφή επιµόρφωσης 
το µεικτό σύστηµα που περιλαµβάνει ταχύρρυθµα σεµινάρια και εξ 
αποστάσεως επιµόρφωση µε συµβατικά µέσα και προαιρετική χρήση νέων 
τεχνολογιών (Π.Ι., 2010: 30-31). Και εδώ το µεικτό µοντέλο είναι πρώτο 
σε προτίµηση, µολονότι το ποσοστό είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο 
της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση. 

 

Κατάλληλος για 
µέντορας 

Ερωτηµα
τολόγιο 

Εστιασµέν
η συνέντευξη 

Διαφο
ρά 

1. Σχολικός Σύµβουλος 10,2% 11%  +0
,8% 

2. Εκπαιδευτικός  
ευρύτερης περιοχής  

59,3% 49,5% -9,8% 
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11.1.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ 

 
Στην επόµενη ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για 

καθοδηγητής, το 59,3% των εκπαιδευτικών θεωρεί ως καταλληλότερο 
πρόσωπο για τη θέση του µέντορα ειδικά επιλεγµένους και 
καταρτισµένους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής όπου διδάσκουν. 
Η προτίµηση αυτή κατατάσσεται πολύ υψηλά και έχει µεγάλη ποσοστιαία 
διαφορά από το 23,6% των εκπαιδευτικών που προτιµά ως µέντορες 
πεπειραµένους εκπαιδευτικούς του δικού τους σχολείου και το 10,2% που 
αναφέρει το σχολικό σύµβουλο της περιοχής.  

 

 
Πίνακας 112: Συνδυαστική εκτίµηση για το ποιο πρόσωπο είναι καταλληλότερο για 

µέντορας 

 
Η πολύ υψηλή ζήτηση (59,3%) –και µεγάλη ποσοστιαία διαφορά από 

τις άλλες επιλογές– της προτίµησης για τη θέση του µέντορα µεταξύ ειδικά 
επιλεγµένων και καταρτισµένων εκπαιδευτικών της ευρύτερης περιοχής 
πιθανόν δείχνει ότι, στην αίσθηση των εκπαιδευτικών, συχνά η µεγάλη 
εγγύτητα δεν είναι πολύ κατάλληλη για να αναπτυχθεί ένα αποτελεσµατικό 
περιβάλλον καθοδήγησης και να συναφθεί µια καλή επικοινωνιακή-
καθοδηγητική σχέση. Τα υπαρκτά καθηµερινά προβλήµατα στο χώρο της 
σχολικής µονάδας –λόγω πίεσης, φόρτου εργασίας, περιορισµένου 
χρόνου, απρόσµενων δυσχερειών, ανάπτυξης σχέσεως οικειότητας– 
ενδεχοµένως αποδυναµώνουν την προοπτική ανάπτυξης µιας ανθεκτικής 
ποιοτικής µεντορικής σχέσης. Κοντινή, αν και µε µικρές αποκλίσεις είναι 
και η εκτίµηση των µεντόρων, καθώς υποστηρίζουν και αυτοί (49,5%) ότι 
καταλληλότερος για µέντορας είναι ειδικά καταρτισµένος εκπαιδευτικός 
της ευρύτερης περιοχής, ενώ δίδουν υψηλότερα ποσοστά (38,5%, µε 
απόκλιση +14,9% από τους εκπαιδευτικούς) σε πρόσωπο από το ίδιο 
σχολείο. Τέλος, το ποσοστό που αντιστοιχεί στο σχολικό σύµβουλο είναι 
πολύ χαµηλό και παρουσιάζει εξαιρετική σύγκλιση (10,2% και 11% 
αντίστοιχα). 

3. Εκπαιδευτικός  ίδιου 
σχολείου 

23,6% 38,5%  +1
4,9% 

4. Άλλος 6,8% -  
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Κατά τη διαδικασία αναζήτησης κάποιας συνάφειας µε αντίστοιχες ή 
παραπλήσιες έρευνες, διαπιστώθηκε ότι σε έρευνα/µελέτη του ΟΕΠΕΚ 
για την Ανίχνευση των επιµορφωτικών αναγκών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
(ΟΕΠΕΚ, 2008α: 60-62) που έγινε το 2008 ως προς το ερώτηµα που 
τίθεται για το ποιο πρόσωπο είναι καταλληλότερο για επιµορφωτής τα 
στοιχεία που προκύπτουν είναι ενδεικτικά: Με µεγάλη υπεροχή ξεχωρίζει 
η προτίµηση σε εξειδικευµένο εκπαιδευτικό (65,5%), ακολουθεί ο 
διδάσκων σε ΑΕΙ (13,7%), και πολύ κοντά του ο σχολικός σύµβουλος 
(11,1%). Έπειτα ο ερευνητής (6,2%), το στέλεχος του ΠΙ (1,8%) και τέλος 
δίχως προσδιορισµό «άλλος» µε 1,8%.  

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν µεγάλη συνάφεια µε τα 
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση, καθώς στην 
ανωτέρω µελέτη προκρίνεται ο εξειδικευµένος εκπαιδευτικός κατά 65,5%, 
ενώ στην παρούσα έρευνα κατά 59,3% (εκτίµηση εκπαιδευτικών) και 
49,5% (εκτίµηση µεντόρων) θεωρείται ως κατάλληλο άτοµο για τη θέση 
του µέντορα ειδικά επιλεγµένος και καταρτισµένος εκπαιδευτικός της 
ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, στην ανωτέρω έρευνα ο σχολικός 
σύµβουλος έλαβε ποσοστό 11,1%, ενώ στην παρούσα έρευνα για την 
καθοδήγηση 11% (εκτίµηση µεντόρων) και 10,2% (εκτίµηση 
εκπαιδευτικών). Βέβαια, παρά την εµφανή εγγύτητα των ποσοστών, 
διευκρινίζεται πως η διερεύνηση αφορά συναφείς αλλά εµφανώς διακριτές 
έννοιες και διαδικασίες –ανίχνευση αναγκών για καθοδήγηση στην 
παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση, ενώ διερεύνηση αναγκών για 
επιµόρφωση στην άλλη. 

 
11.1.6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ 

Μια άλλη πτυχή διερεύνησης αφορά στην εκτίµηση των 
εκπαιδευτικών αναφορικά µε το ποιο είναι το καταλληλότερο φύλο του 
προσώπου που θα αναλάβει τον ρόλο του καθοδηγητή. Το µεγαλύτερο 
ποσοστό (86,3%) των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι το φύλο του 
καθοδηγητή δεν έχει κάποια σηµασία για την επιτυχή διεξαγωγή της 
διαδικασίας της καθοδήγησης, ενώ το 8,1% προτιµάει ως καθοδηγητή 
εκπαιδευτικό διαφορετικού ως προς τον ίδιο φύλου και το 5,6% να ανήκει 
στο ίδιο µε αυτόν φύλο. 
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Πίνακας 113: Συνδυαστική εκτίµηση εκπαιδευτικών για το φύλο του µέντορα 

 
 Αντίστοιχη είναι και η εκτίµηση των µεντόρων που σε ποσοστό 

83,5% θεωρούν ότι δεν έχει σηµασία το φύλο. Ενώ η προτίµησή τους σε 
διαφορετικό φύλο είναι περίπου διπλάσια (16,5%) από αυτήν των 
εκπαιδευτικών (8,1%), ωστόσο είναι σαφές το προβάδισµα της αίσθησης 
πως το φύλο του καθοδηγητή δεν έχει σηµασία για την όλη διαδικασία της 
καθοδήγησης. 

Η αλήθεια είναι ότι, λόγω της εκτεταµένης γυναικοκρατίας στο 
επάγγελµα του εκπαιδευτικού και πρωτίστως στον κλάδου των φιλολόγων, 
δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το φύλο, παρά το ότι η διαδικασία της 
καθοδήγησης είναι µακροχρόνια και εγγίζει την εκδίπλωση πτυχών όχι 
µόνο επαγγελµατικής ανάπτυξης, αλλά και βαθιάς διαπροσωπικής 
επικοινωνίας. Εποµένως, µολονότι στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά 
περιστατικά ειδυλλίων ή σεξουαλικών προεκτάσεων στη σχέση µεταξύ 
καθοδηγητών και καθοδηγούµενων (Caldwell & Carter, 1993: 15-16), 

αυτό το ενδεχόµενο είναι λιγότερο επίφοβο στον εκπαιδευτικό κλάδο. 
Άλλωστε η εκτίµηση των εκπαιδευτικών του δείγµατος είναι εµφανέστατη 
και συντριπτικά πλειοψηφική (86,3%) υπέρ της άποψης ότι το φύλο του 
καθοδηγητή δεν έχει κάποια σηµασία για την επιτυχή διεξαγωγή της 
διαδικασίας της καθοδήγησης. 

Ως προς τη συσχέτιση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τη 
διερεύνηση της προτίµησης για το φύλο του καθοδηγητή, παρατηρείται 
πως το 79,1% των εκπαιδευτικών µε εµπειρία από 0 έως 6 έτη και το 89% 
των εκπαιδευτικών µε πείρα από 7 έως 35 έτη διατυπώνει την άποψη ότι 
το φύλο του µέντορα δεν έχει σηµασία. Από την εξέταση των στοιχείων 
αυτών προκύπτει ότι οι νεώτεροι σε ηλικία και ολιγόπειροι εκπαιδευτικοί 
είναι πιο επιφυλακτικοί και υπολογίζουν περισσότερο ότι ο παράγοντας 
«φύλο του καθοδηγητή» µπορεί να ασκήσει επίδραση στην όλη διαδικασία 

Εκτίµηση για το φύλο 
του µέντορα 

Ερωτηµα
τολόγιο 

εκπαιδευτ
ικών 

Εστιασµέν
η συνέντευξη 
µεντόρων 

1. Ίδιο φύλο 5,6% 0% 

2. Διαφορετικό φύλο 8,1% 16,5% 

3. Δεν έχει σηµασία το 
φύλο 

86,3% 83,5% 
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της καθοδήγησης –πράγµα το οποίο δενσυµµερίζονται οι πιο 
πεπειραµένοι και ωριµότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί. 
 
11.2. ΑΚΡΟΘΙΓΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

Η σπουδαιότητά της προσωπικής θεωρίας έγκειται στο ότι 
περιλαµβάνει ένα πολύπλοκο και αλληλοσχετιζόµενο σύστηµα 
προσωπικών και επαγγελµατικών γνώσεων που επηρεάζει αποφασιστικά 
τον τρόπο µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός ερµηνεύει τα ερεθίσµατα του 
περιβάλλοντος, δροµολογεί τη συµπεριφορά του και ρυθµίζει καθοριστικά 
τη συνολική παιδευτική του παρουσία και επιλογή ανάλογων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων και διδακτικών µεθόδων.  

Καθώς επρόκειτο να σχεδιάσουµε ένα ερωτηµατολόγιο ανίχνευσης 
αναγκών και προτεραιοτήτων σε επίπεδο καθοδήγησης, κρίθηκε σκόπιµο 
να εξετάσουµε –ακροθιγώς όµως γιατί δεν ήταν αυτή η κύρια ερευνητική 
στόχευση– και εκφάνσεις της προσωπικής θεωρίας των διδασκόντων που 
συνάπτονται µε τη διδακτική τους αντίληψη ως προς την ιδιότητα και τον 
ρόλο τους στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιλογή αυτή έγινε για να 
έχουµε ένα συµπληρωµατικό στοιχείο το οποίο θα προσδιορίζει 
ενδεικτικά τη στάση και τη νοοτροπία των εκπαιδευτικών και θα λειτουργεί 
ως ένας ιδεολογικής φύσεως φωτισµός που θα βοηθήσει στη διερεύνηση 
βαθύτερων συσχετίσεων αναφορικά µε τις επιλογές των συµµετεχόντων 
στην έρευνα υποκειµένων. Αξιοποιήθηκε λοιπόν η ερευνητική δουλειά των 
Βούλγαρη και Ματσαγγούρα (Βούλγαρης, 2003: 1-10), οι οποίοι έχουν 
διαµορφώσει τρεις άξονες µέσω των οποίων ανιχνεύεται η τυπολογία της 
προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών: α. Προοδευτικοί εκπαιδευτικοί 
(Προοδευτισµός-Πραγµατισµός), β. Συντηρητικοί εκπαιδευτικοί 
(Συντηρητισµός-Παραδοσιαρχία), γ. Μετανεωτεριστές εκπαιδευτικοί 
(Ανασυγκροτισµός-Υπαρξισµός). 

 
11.2.1. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο προοδευτισµός –στην παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση– έχει 
ως βασικά διερευνώµενα γνωρίσµατα την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως 
βοηθού και συνοδοιπόρου του µαθητή στη διαδικασία κατάκτησης της 
γνώσης, την αναγκαία ανάδειξη της αυτονοµίας του ως αναµορφωτή της 
κοινωνίας και την αποδοχή της θέσης ότι χρέος του σχολείου είναι να 
προετοιµάσει επαρκώς τους µαθητές για την ένταξή τους στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι.  

 Από τους συµµετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς το 23,7% 
από αυτούς θεωρεί τον προοδευτισµό «πολύ σηµαντικό» και το 55,1% 
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«σηµαντικό», ενώ το 21,3% «ελάχιστα σηµαντικό». Προκύπτει λοιπόν µία 
τάση θετικής αποδοχής του προοδευτισµού σε ποσοστό 88,8%, µε 
ποιοτικό προσανατολισµό στον δείκτη απλώς «σηµαντικό». 

Από τη συσχέτιση των µεταβλητών προκύπτει ότι οι άνδρες φαίνεται 
να είναι περισσότερο προοδευτικοί έναντι των γυναικών. Το εύρηµα αυτό 
είναι πολύ ενδιαφέρον, δεδοµένης της εκτεταµένης γυναικοκρατίας στο 
επάγγελµα του εκπαιδευτικού και ιδιαιτέρως του φιλολόγου.  

 
11.2.2. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΡΧΙΑ 

Αντίστοιχα, ο συντηρητισµός –στην παρούσα έρευνα για την 
καθοδήγηση– έχει ως βασικές διερευνώµενες πτυχές την πεποίθηση ότι 
σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενδυνάµωση των κοινωνικών θεσµών, των 
διαχρονικών αξιών και της εθνικής ταυτότητας, το πολύ σηµαντικό 
ζητούµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι η θέσπιση –από τον 
εκπαιδευτικό– σαφών κανόνων πειθαρχίας, και την εκτίµηση ότι η 
διδασκαλία έχει ως στόχο το να γίνει ο µαθητής αποδέκτης έγκυρης 
γνώσης.  

 Με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων προκύπτει 
µία τάση µέτριας αποδοχής του συντηρητισµού σε ποσοστό 57,6%. 
Επιπλέον όσοι έχουν µεγάλη εκπαιδευτική πείρα και είναι µεγαλύτεροι 
στην ηλικία αξιολογούν τον συντηρητισµό υψηλότερα έναντι των 
εκπαιδευτικών µε µικρή εκπαιδευτική εµπειρία. Πιθανώς αυτό να 
οφείλεται στο ότι οι περισσότερο πεπειραµένοι εκπαιδευτικοί είναι, κατά 
τεκµήριο, µεγαλύτεροι σε ηλικία και είναι περισσότερο προσκολληµένοι 
στο πνεύµα του συντηρητισµού.  

Επίσης, µέσω των πολλαπλών συγκρίσεων σε ζευγάρια, και 
συγκεκριµένα µέσω του Mann Whitney ελέγχου, οι εκπαιδευτικοί που 
έχουν µεταπτυχιακό τίτλο ή φοιτούν αυτή τη στιγµή σε µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα  αξιολογούν σε χαµηλότερο επίπεδο τον συντηρητισµό 
(Μ.Τ.=5,5) έναντι όσων δεν έχουν κάποιον επιπλέον τίτλο (Μ.Τ.=6,0) 
(U=-25,542, p-adj=0,043). Πρόκειται για σηµαντικό εύρηµα, ανάλογο –
σε µικρότερο όµως εκεί βαθµό– προς την ερµηνεία που δόθηκε στη 
στατιστικώς σηµαντική απόκλιση που προέκυψε από τη διαφορετική 
διδακτική εµπειρία. Κατά µείζονα λόγο, βέβαια, στην εδώ εξεταζόµενη 
µεταβλητή “των επιπλέον σπουδών” οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησής 
του, είναι εύλογο να αξιολογούν σε χαµηλότερο επίπεδο τον 
συντηρητισµό, καθώς –κατά τεκµήριο– έχουν πιο ανεπτυγµένη την 
επιθυµία συµµετοχής σε δράσεις διά βίου επαγγελµατικής ανάπτυξης, είναι 
περισσότερο ενηµερωµένοι και έχουν πιο επικαιροποιηµένη γνώση των 
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εξελίξεων της παιδαγωγικής επιστήµης και της διδακτικής µεθοδολογίας. 
Στα πεδία αυτά, στην πιο σύγχρονη έκφανσή τους, έχει ασκηθεί επίδραση 
από –και είναι περισσότερο προσανατολισµένα προς– τον πραγµατισµό 
(5.1.2) (προοδευτισµός) και υπαρξισµό (5.1.1.) (ανασυγκροτισµός), σε 
συνδυασµό προς τη µετανεωτερικότητα (5.1.3.). 

 
11.2.3. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΙΣΜΟΣ-ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ 

Τέλος, η τρίτη διάσταση που υπάγεται στην έννοια της  προσωπικής 
θεωρίας των εκπαιδευτικών, ο ανασυγκροτισµός –στην παρούσα έρευνα για 
την καθοδήγηση– έχει ως βασικές διερευνώµενες πτυχές του ότι ο 
εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να εισάγει τους µαθητές στη συνδιαµόρφωση 
κανόνων πειθαρχίας, καθώς ο µαθητής έχει δυνατότητες αυτορρύθµισης 
της συµπεριφοράς του και ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ενθαρρύνει τις 
µαθητικές επιλογές, ενώ οι µέθοδοι διδασκαλίας µπορούν να 
προσαρµόζονται από τις ατοµικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών.   

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει µία τάση υψηλής αποδοχής 
του ανασυγκροτισµού σε ποσοστό 75,3%. Παράλληλα, το πολύ υψηλό 
ποσοστό εκπαιδευτικών που απάντησαν στη συγκεκριµένη έκφανση της 
προσωπικής θεωρίας –κάτι που δεν έγινε στις άλλες πτυχές της– υποδηλώνει 
την αυθορµήτως άρρητη αποδοχή της έννοιας και του περιεχοµένου του 
ανασυγκροτισµού. 

Μάλιστα από τη συσχέτιση των µεταβλητών προκύπτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί της περιφέρειας είναι περισσότερο θετικοί έναντι αυτών της 
Αττικής ως προς τον ανασυγκροτισµό. Πρόκειται για ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
εύρηµα, καθώς οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας, λόγω απόστασης και 
λόγω του ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες για επικαιροποίηση της 
παιδαγωγικής και διδακτολογικής τους γνώσης, υποθετικά θα αναµενόταν 
να είναι περισσότερο αποστασιοποιηµένοι από την υιοθέτηση του 
φιλοπρόοδου πνεύµατος ανασυγκροτισµού. Στην ίδια συνάφεια κινείται 
και το εύρηµα που αφορά στη συσχέτιση της περιοχής και της διερεύνησης 
επιθυµίας δοκιµής νέων τρόπων διδακτικής προσέγγισης (9.2.5.). 
Ειδικότερα, και σε αυτή τη συσχέτιση µεταβλητών διαπιστώνεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί της περιφέρειας σε σύγκριση προς τους εκπαιδευτικούς της 
Αττικής είναι περισσότερο ανοικτοί στη δοκιµή νέων προσεγγίσεων. 
Συνεπώς από τη συναξιολόγηση όλων αυτών των ανωτέρω στοιχείων 
συνάγεται αβίαστα η υπεροχή των εκπαιδευτικών της περιφέρειας στην 
υιοθέτηση καινοτόµου και µετανεωτερικού πνεύµατος που κινείται βάσει 
των αρχών του ανασυγκροτισµού-υπαρξισµού. 
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Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί µε µεγάλη εκπαιδευτική πείρα 
αξιολογούν τον ανασυγκροτισµό χαµηλότερα έναντι των εκπαιδευτικών µε 
µικρή εκπαιδευτική εµπειρία, δηλαδή µε αντιστρόφως ανάλογο 
στατιστικώς σηµαντικό εύρηµα από εκείνο που είχαµε στην περίπτωση του 
συντηρητισµού. Αναµφίβολα η µεγαλύτερη ηλικία,  οι παραστάσεις και τα 
βιώµατα τα οποία που έχουν δικαιολογούν µια πιο φυσική ροπή προς τον 
συντηρητισµό. 

 
11.2.4. ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ-ΤΠΕ 

Η πτυχή της γνώσης χειρισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
υπαγόµενη στην όλη έρευνα, είναι συµπληρωµατική, και τέθηκε 
περισσότερο για να λειτουργήσει ως µεταβλητή συσχέτισης των βασικών 
αξόνων της έρευνας. Γενικά, µπορούµε να αναφέρουµε ότι η συντριπτική 
πλειονοψηφία του δείγµατος (82,8%) διαθέτει τουλάχιστον καλές γνώσεις 
υπολογιστή. Από αυτούς το 67,3% διαθέτει πιστοποιηµένη γνώση.  

Επιπλέον ως προς τη συσχέτιση µεταβλητών µε τη διµερή διάκριση 
προκύπτει µια στατιστικώς σηµαντική διαφορά: χ2=23,229, β.ε=3, 
p=0,000. Το 34,6% των εκπαιδευτικών µε πείρα από 7-35 έτη έχει Β΄ 
επιπέδου πιστοποίηση ΤΠΕ, σε αντίθεση µε το 9,5% των εκπαιδευτικών 
µε εµπειρία από 0-6 έτη. Προκύπτει συνεπώς ότι οι ολιγόπειροι 
εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόµη εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο Β΄ 
επίπεδο ΤΠΕ. Αυτό ωστόσο, παρά τη φαινοµενικά µεγάλη στατιστική 
σηµασία, µάλλον δεν αξιολογείται ως σηµαντικό εύρηµα, για τον λόγο ότι 
ο κύριος όγκος των εκπαιδευτικών αυτών ή θα υπηρετεί ακόµη στην 
επαρχία ή θα αναζητά περιφερόµενος κάποια οργανική θέση σε µεγάλο 
αστικό κέντρο, οπότε η δυνατότητα παρακολούθησης αντίστοιχου 
προγράµµατος επιµόρφωσης Β΄ επιπέδου είναι εξαιρετικά δύσκολη17. 

Επίσης, το 22,4% των φιλολόγων µε πτυχίο από το τµήµα Φιλολογίας 
έχει βασικές γνώσεις Η/Υ, σε αντίθεση µε το 8,3% των εκπαιδευτικών από 
το τµήµα Φ.Π.Ψ. Φαίνεται λοιπόν ότι οι πτυχιούχοι του τµήµατος 
Φιλολογίας είναι λιγότερο εξοικειωµένοι µε τον χειρισµό των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών έναντι των πτυχιούχων του τµήµατος Φ.Π.Ψ. 
Αυτή η στατιστικώς σηµαντική παρατήρηση έχει ενδιαφέρον, καθώς 
πιθανώς θα µπορούσε να ερµηνευθεί βάσει του ότι οι πτυχιούχοι του 

                                                
 

17 Η διαπίστωση αυτή δεν αποδυναμώνεται παρά το γεγονός της έναρξης των 
προγραμμάτων του Β΄ Επιπέδου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ με το 
μεικτό μοντέλο (blended learning), καθώς η πιλοτική φάση υλοποίησής τους 
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ η πρώτη κυρίως φάση το Μάρτιο του 2014 
–άλλωστε η παρούσα έρευνα διεξήχθη το 2012. 
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τµήµατος Φιλολογίας είναι περισσότερο κειµενοκεντρικοί, και µε την 
έννοια αυτή πιο συντηρητικοί, και άρα πιο διστακτικοί στη χρήση και 
αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 
11.2.5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΝΕΩΝ 
ΤΡΟΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Ακολούθως, και η πτυχή της διερεύνησης επιθυµίας δοκιµής νέων 
τρόπων διδακτικής προσέγγισης (: παιδαγωγική αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών, µέθοδος project, οµαδοσυνεργατική µέθοδος, αρχή 
βιωµατικότητας, debates, καταιγισµός ιδεών…) υπαγόµενη στην όλη 
έρευνα είναι επίσης συµπληρωµατική, και τέθηκε περισσότερο για να 
λειτουργήσει ως µεταβλητή συσχέτισης για το φωτισµό των βασικών 
αξόνων της έρευνας.  

Γενικά, το 96,6% των εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον αρκετά 
ανοικτό απέναντι σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Εποµένως, η 
συντριπτική πλειονοψηφία των εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον αρκετά 
θετικά διακείµενη στο να δοκιµάσει κάτι νέο, έχει θετική προδιάθεση, και 
αυτό αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για αναµόρφωση του εκπαιδευτικού 
ορίζοντα στη χώρα µας. 

Μάλιστα από τη συσχέτιση µεταβλητών προκύπτει ότι οι γυναίκες 
(79,8%) είναι περισσότερο ανοικτές έναντι των ανδρών (60,4%) στις νέες 
προσεγγίσεις. Αναµφίβολα, αν κρίνουµε από το γεγονός της εκτεταµένης 
γυναικοκρατίας στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού και ιδιαιτέρως στον 
κλάδο των φιλολόγων, το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για 
την αναµόρφωση των εκπαιδευτικών πραγµάτων. 

Καθώς, από τη συσχέτιση µεταβλητών που συνάπτεται µε τα έτη 
διδακτικής πείρας –τόσο στην εξαµερή διάκριση του κύκλου ζωής των 
εκπαιδευτικών όσο και στη διµερή της διάκριση– δεν διαπιστώθηκε 
στατιστικώς σηµαντική διαφορά, η δική µας η έρευνα διαφοροποιείται ως 
προς το σκέλος αυτό από άλλες συναφείς. Ειδικότερα, σχετικές έρευνες 
(Τρούλης, 1985: 64, 120, 169) δείχνουν ότι «όσο αυξάνονται τα χρόνια 
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, τόσο µειώνεται και ο ενθουσιασµός τους 
για τον εκσυγχρονισµό του τρόπου και των µέσων διδασκαλίας». Συνεπώς 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το συναγόµενο από την παρούσα έρευνα 
για την καθοδήγηση στοιχείο ότι –τουλάχιστον όσον αφορά στη δοκιµή 
νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στον εκσυγχρονισµό των τρόπων 
διδασκαλίας– δεν παρουσιάζεται µείωση ενδιαφέροντος από τους 
εκπαιδευτικούς µε την αύξηση των ετών διδακτικής πείρας. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας (80,1%) είναι περισσότερο 
ανοικτοί έναντι των εκπαιδευτικών της Αττικής (70,2%) στη δοκιµή των 
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νέων προσεγγίσεων. Το εύρηµα αυτό, που κατά την εκτίµησή µας είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον, συνάπτεται ευθέως µε τη στατιστικώς σηµαντική 
διαφορά που προκύπτει από τη συσχέτιση µεταξύ των εκτιµήσεων των 
εκπαιδευτικών της Αττικής και της περιφέρειας για τον ανασυγκροτισµό 
(9.2.3.), και τη στατιστικώς συναγόµενη διαπίστωση ότι η περιφέρεια είναι 
περισσότερο θετική (Μ.Τ.=6,8), έναντι της Αττικής (Μ.Τ.=6,4), ως προς 
τον ανασυγκροτισµό. Συνεπώς από τη συναξιολόγηση των ανωτέρω αυτών 
στοιχείων συνάγεται αβίαστα η πρόκριση των εκπαιδευτικών της 
περιφέρειας στην επιθυµία δοκιµής νέων τρόπων διδακτικής προσέγγισης, 
σε συνάφεια προς την υιοθέτηση των αρχών του ανασυγκροτισµού-
υπαρξισµού. Παρά λοιπόν την απόσταση από την Αττική, που κατά 
τεκµήριο παρέχει περισσότερες και πιο µεθοδικά συστηµατοποιηµένες 
ευκαιρίες επαγγελµατικής δια βίου ανάπτυξης, η δεδοµένη υπεροχή των 
εκπαιδευτικών της περιφέρειας στους τοµείς αυτούς επιφέρει µεγαλύτερο 
αίσθηµα ευθύνης στους σχεδιαστές-οργανωτές εκπαιδευτικών-
επιµορφωτικών προγραµµάτων –και ελπίζουµε στο άµεσο µέλλον και 
προγραµµάτων καθοδήγησης. 

Συνεπώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη, όσοι σχεδιάζουν εκπαιδευτικά 
προγράµµατα επιµόρφωσης και καθοδήγησης, να υιοθετήσουν κυρίως 
ευέλικτα µοντέλα µεικτής µάθησης (blended learning), προκειµένου να 
ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, γιατί 
τα πλεονεκτήµατα από αυτή την επιλογή θα είναι πολλαπλασιαστικά, προς 
όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 
11.3. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ  

Θεµατικά 
πεδία 

Ερωτηµα
τολόγιο 

 
εκπαιδευτικών
: 

αρχική 
εκτίµηση 

Ερωτηµατολόγιο 
εκπαιδευτικών: 

διασταυρωµένη 
τελική εκτίµηση 

Ηµιδοµηµέ
νη συνέντευξη 
µεντόρων 
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Από τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της αξιοπιστίας (10.2.) των 
εκτιµήσεων των εκπαιδευτικών µέσω της στατιστικής επεξεργασίας του 
ερωτηµατολογίου και τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση των 
τελικών εκτιµήσεων των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι υψηλότερη 
ανάγκη καθοδήγησης υπάρχει στον τοµέα της εκπαιδευτικής ηγεσίας 
(75,7%). Ακολούθως, κατά φθίνουσα σειρά έπονται το πεδίο της 
ψυχολογίας-συµβουλευτικής (68,9%), η διδακτική µεθοδολογία (64,4%), 
οι αρχές της παιδαγωγικής (60,4%), οι νέες τεχνολογίες-ΤΠΕ (54,8%) και 
στην έκτη θέση –µε δυσανάλογα πολύ χαµηλό ποσοστό– έχουµε την 
εκπαιδευτική διοίκηση (6,4%). 

 
 
Πίνακας 114: Συνδυαστική ιεραρχική κατάταξη προτιµήσεων σε επίπεδο 

Καθοδήγησης 

 
 Όπως προκύπτει και από τον ανωτέρω συνδυαστικό πίνακα και την 

υψηλότατη κατάταξη µε βάση τις εκτιµήσεις των µεντόρων (88,9%), οι 
αρχές παιδαγωγικής διαχείρισης εξακολουθούν να έχουν το συντριπτικό 
προβάδισµα, ενώ πολύ κοντά ακολουθεί το πεδίο της διδακτικής 
µεθοδολογίας και της ψυχολογίας-συµβουλευτικής. Το πολύ ιδιαίτερο 
εύρηµα είναι η εξαιρετικά χαµηλή κατάταξη από τους µέντορες του πεδίου 
των ΤΠΕ (11,2%), που ενδεχοµένως να οφείλεται στη µεγάλη πίεση της 
ύλης, την αναντιστοιχία των ΤΠΕ µε το ΑΠΣ και το αµιγώς 
εξετασιοκεντρικό σύστηµα, καθώς επίσης και µε τη συχνή αδυναµία 
χρήσης του εργαστηρίου πληροφορικής. 

Η κατάταξη της εκπαιδευτικής διοίκησης είναι ευλόγως πολύ χαµηλή 
και µάλιστα µε θεαµατικά φθίνουσα πορεία (18,9% Ø 6,4% Ø 5,6%), ενώ 
το πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας που αρχικά είχε χαµηλή αξιολόγηση 

Παιδαγωγική 
Διαχείριση 

83,8% 60,4% 88,9% 

Διδακτική 
µεθοδολογία 

77,7% 64,4% 77,8% 

Ψυχολογία-
Συµβουλευτική 

73,5% 68,9% 72,2% 

ΤΠΕ/Νέες 
Τεχνολογίες 

53,2% 54,8% 11,2% 

Εκπαιδευτικ
ή διοίκηση 

18,9% 6,4% 5,6% 

Εκπαιδευτικ
ή ηγεσία 

15,6% 75,7% 44,4% 
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(15,6%), ακολούθως η εσωτερική διασταύρωση έδωσε θεαµατική αύξηση 
(75,7%), ενώ ισορρόπησε µε την εκτίµηση των µεντόρων (44,4%). 

 
11.3.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

 
Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης της τελικής εκτίµησης των 

εκπαιδευτικών σε επίπεδο καθοδήγησης, το πεδίο της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας έλαβε την πρώτη θέση στην κατάταξη και πολύ υψηλό ποσοστό 
(75,7%), καθώς αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, το οποίο διακρίνεται 
από ιδιαίτερα φιλοπρόοδο και καινοτοµικό πνεύµα που γοητεύει τους 
εκπαιδευτικούς και µαγνητίζει τους µαθητές. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει 
πτυχές που συνάπτονται µε την ικανότητα εµψύχωσης, την καλλιέργεια 
δεξιότητας επίλυσης προβληµάτων και πνεύµατος εθελοντικής 
συνεργασίας, µε επιδίωξη την επίτευξη επιδιωκόµενων στόχων. 

 Ασφαλώς, αυτό το εντυπωσιακό εύρηµα συνάπτεται µε το ότι η 
έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας και οι πτυχές της δεν είναι ιδιαίτερα 
γνωστές στο µεγαλύτερο τµήµα των εκπαιδευτικών της χώρας µας. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα όταν αυτοί ερωτήθηκαν για την αρχική τους γενική 
εκτίµηση, λόγω του γεγονότος ότι η έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας ήταν 
ανοίκεια, αυτή δεν συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά στις προτιµήσεις των 
εκπαιδευτικών. Ακολούθως, η ανταπόκρισή τους ήταν εξαιρετικά υψηλή, 
όταν στις επιµέρους ερωτήσεις –µεταξύ άλλων– κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν ιεραρχικά τις πτυχές της εκπαιδευτικής ηγεσίας, στην οποία 
περιλάβαµε: α. Ανάπτυξη ικανότητας υποκίνησης και εµψύχωσης, β. 
Πίστη στην έννοια της καινοτοµίας και ανάληψη καινοτόµων 
προγραµµάτων (: Πιλοτικά, Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Ευρωπαϊκά, 
Αυτοαξιολόγησης...), γ. Ανάπτυξη πνεύµατος εθελοντικής συνεργασίας, µε 
επιδίωξη την επίτευξη επιδιωκόµενων στόχων, δ. Καλλιέργεια έµπνευσης 
και οραµατισµού, ε. Ανάπτυξη δεξιοτήτων άσκησης εκπαιδευτικής ηγεσίας 
και στ. Καλλιέργεια δεξιότητας επίλυσης προβληµάτων.  

Συνεπώς, τα επιµέρους αυτά στοιχεία που διακρίνονται από 
φιλοπρόοδο και καινοτοµικό πνεύµα περιλαµβάνουν πτυχές κοινωνικού 
εγγραµµατισµού και άσκησης της κριτικής σκέψης σε συνάφεια µε υψηλά 
γνωρίσµατα συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Όλο αυτό το πλέγµα των 
πτυχών της εκπαιδευτικής ηγεσίας µπορεί να αναπτυχθεί ευρύτερα τόσο 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής µονάδας όσο και εγγύτερα στη σχολική 
πρακτική, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός θα λειτουργήσει ως 
ηγέτης στην αίθουσα διδασκαλίας (Κουγιουµτζής, 2007). Επιπρόσθετα, 
ένα άλλο στοιχείο που αναδεικνύεται από την εξαιρετικά µεγάλη 
προτίµηση του πεδίου της εκπαιδευτικής ηγεσίας –και, µάλιστα όπως 
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εµφανέστατα προκύπτει από τη σύγκριση των ποσοστών προτίµησης 
µεταξύ των αρχικών και των τελικών εκτιµήσεων– είναι το ενδιαφέρον του 
µεγαλύτερου τµήµατος των εκπαιδευτικών της χώρας µας για άλλες 
εκφάνσεις ποιοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι –ως υποσύνολο– υπάγονται 
και είναι κοντά στις αρχές του νέου σχολείου (1.1.1.). Εξάλλου, για την 
αξιολόγηση των εκτιµήσεων του εκπαιδευτικού κόσµου δεν έχει τόσο 
µεγάλη σηµασία η εκ µέρους του κατανόηση τεχνικών όρων, όπως είναι η 
εκπαιδευτική ηγεσία, που συνδυάζουν γνωρίσµατα της διοικητικής 
επιστήµης, των αρχών της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, αλλά το πολύ 
υψηλό επίπεδο επιθυµίας για καθοδήγηση στο πεδίο αυτό. 

Ως προς τη συσχέτιση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε το πεδίο της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας διαπιστώθηκαν δύο µόνο στατιστικώς σηµαντικά 
στοιχεία: Το πρώτο είναι ότι από τη συχέτιση της µεταβλητής “φύλο” 
προκύπτει ότι οι άνδρες (Μ.Τ.=23,5) αξιολογούν σε χαµηλότερο επίπεδο 
την εκπαιδευτική ηγεσία έναντι των γυναικών (Μ.Τ.=24,4). Αυτό, 
ενδεχοµένως, έχει σχέση µε την εκτίµηση ότι οι γυναίκες είναι πιο ανοικτές 
σε θέµατα οραµατισµού, καινοτοµίας και καλλιέργειας πνεύµατος 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης, γνωρίσµατα που συνδέονται µε την έννοια 
της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Αντίθετα, οι άνδρες συµβαίνει να είναι 
περισσότερο προσανατολισµένοι στα καθιερωµένα και λιγότερο δεκτικοί 
σε ένα πνεύµα ανανεωτικής πνοής που συνάπτεται µε την εκπαιδευτική 
ηγεσία. 

Το δεύτερο είναι ότι, καθώς διαµορφώσαµε σε “ανεξάρτητη” 
µεταβλητή τις επιµέρους πτυχές της προσωπικής θεωρίας των διδασκόντων, 
από την ανάλυση της συσχέτισης παρατηρούµε ότι όσο αυξάνεται το 
επίπεδο του συντηρητισµού τότε µειώνεται η θετική αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας, ενώ όσο αυξάνεται το επίπεδο του 
ανασυγκροτισµού τόσο αυξάνεται η θετική αξιολόγηση του πεδίου της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας. Η διαπίστωση αυτή είναι εύλογη, καθώς η 
εκπαιδευτική ηγεσία προϋποθέτει υψηλό επίπεδο καινοτοµικής αντίληψης 
και νεωτερικό πνεύµα, απαλλαγµένο από αγκυλώσεις του συντηρητισµού 
και της τυποποίησης. Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί που ενστερνίζονται το 
πνεύµα του ανασυγκροτισµού18 είναι κατεξοχήν θετικοί στην πραγµάτωση 
εκφάνσεων της εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

                                                
 

18 Ο ανασυγκροτισμός  –όπως αξιοποιείται στην παρούσα έρευνα για την 
καθοδήγηση– έχει ως βασικές διερευνώμενες πτυχές του την –από εκπαιδευτικούς 
και μαθητές– συνδιαμόρφωση κανόνων πειθαρχίας, την πίστη στη δυνατότητα που 
έχει ο μαθητής για αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του, καθώς επίσης και στην 
αντίληψη ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας μπορούν να προσαρμόζονται με κριτήριο τις 
ατομικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 
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Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας και δικτυογραφίας διαπιστώθηκε 
ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες (3.2.) ανίχνευσης 
αναγκών καθοδήγησης, ενώ οι ευρωπαϊκές και διεθνείς έρευνες (4.5.) έχουν 
διαφορετικό προσανατολισµό. Ο λόγος είναι πως οι ανάγκες και τα 
διερευνώµενα στοιχεία στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι, σε 
µια προσπάθεια σύγκρισης των παρόντων ερευνητικών αποτελεσµάτων και 
αυτών που συνάγονται από αντίστοιχες έρευνες, για µεν την Ελλάδα η 
εστίαση θα γίνει σε όσα συναφή στοιχεία εντοπίστηκαν από τη µελέτη 
ερευνών που εξετάζουν πιθανές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε επίπεδο 
επιµόρφωσης. Αυτό γίνεται διότι εκτιµάται ότι η διερεύνηση των 
επιµορφωτικών αναγκών είναι η πλησιέστερη σε εγγύτητα διαδικασία προς 
την ανίχνευση αναγκών και προτεραιοτήτων σε επίπεδο καθοδήγησης. 
Συνακόλουθα, για τις έρευνες του εξωτερικού θα γίνει σύγκριση µε όσα 
ερευνητικά στοιχεία σταχυολογήθηκαν και συνάπτονται εννοιολογικά/ 
ερευνητικά µε αυτά που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα για την 
καθοδήγηση. 

Ωστόσο ως προς το πρώτο σε προτίµηση πεδίο που προέκυψε από 
την παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση και είναι αυτό της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας (75,7%) δεν υπάρχουν παρόµοια ερευνητικά δεδοµένα για να 
καταστεί δυνατή η σύγκριση.  

 
11.3.2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Ακολούθως δεύτερο σε ζήτηση πεδίο καθοδήγησης είναι αυτό της 
ψυχολογίας-συµβουλευτικής (68,9%). Μάλιστα µεταξύ των πτυχών 
διερεύνησης του συγκεκριµένου πεδίου δεν περιελήφθησαν µόνο θέµατα 
γενικής φύσεως στα οποία η καθοδήγηση είναι επωφελής για έναν 
(νεοεισερχόµενο) εκπαιδευτικό –όπως η έννοια της πειθαρχίας και η 
διαχείριση των «ποινών» και των αµοιβών, θέµατα ψυχοσυναισθηµατικής 
υποστήριξης, τεχνικές συµβουλευτικής διαπροσωπικών σχέσεων και 
ενηµέρωση για θέµατα εξελικτικής και σχολικής ψυχολογίας. 
Επιπρόσθετα συµπεριελήφθησαν  θέµατα που αφορούν περισσότερο σε 
ενδοπροσωπικό επίπεδο, όπως αυτά της καθοδήγησης για τη διαχείριση 
του βάρους της ευθύνης της σχολικής τάξης και την ανάπτυξη δεξιότητας 
αντιµετώπισης του επαγγελµατικού άγχους. Μάλιστα ενδεικτικό του 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος και της ζήτησης των θεµάτων αυτών από τους 
εκπαιδευτικούς είναι η πολύ υψηλή ποσοστιαία προτίµηση που έλαβαν 
ιδιαιτέρως αυτές οι εκφάνσεις του εξεταζόµενου πεδίου.  

Από τη συσχέτιση των µεταβλητών προέκυψαν δύο στατιστικώς 
σηµαντικά στοιχεία: Το πρώτο συνάπτεται µε τη  διαπίστωση ότι οι 
πτυχιούχοι του τµήµατος Φιλολογίας (Μ.Τ.=24,6) αξιολογούν σε 
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υψηλότερο βαθµό το πεδίο της ψυχολογίας-συµβουλευτικής, έναντι των 
πτυχιούχων του τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Μ.Τ.=22,5). Οι 
πτυχιούχοι του τµήµατος Φιλολογίας αξιολογούν σε υψηλότερο βαθµό 
την ψυχολογία-συµβουλευτική έναντι των πτυχιούχων του τµήµατος 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας: U=31.041, και p-adj=0,017. Παρόλο που η 
διαφορά αυτή στην αξιολόγηση µεταξύ των δύο οµάδων δεν είναι µεγάλη, 
µία πιθανή ερµηνεία είναι ότι οι πτυχιούχοι του τµήµατος Ιστορίας-
Αρχαιολογίας έχουν διαφορετικό επιστηµονικό οπλισµό, πιο τεχνικά 
προσανατολισµένο και όχι αµιγώς εκπαιδευτικό, µε αποτέλεσµα να 
αξιολογούν σε χαµηλότερο επίπεδο την ωφελιµότητα του πεδίου της 
ψυχολογίας-συµβουλευτικής.  

Το δεύτερο σχετίζεται µε τη στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 
των πέντε επιπέδων γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσω 
των πολλαπλών συγκρίσεων σε ζευγάρια, εντοπίστηκε ότι όσοι έχουν Β΄ 
επίπεδο πιστοποίησης ΤΠΕ αξιολογούν σε υψηλότερο επίπεδο 
(Μ.Τ.=24,00) το πεδίο της ψυχολογίας-συµβουλευτικής, έναντι όσων 
έχουν Α΄ επίπεδο πιστοποίησης (Μ.Τ.=23,77), πολύ καλή γνώση χωρίς 
πιστοποίηση (Μ.Τ.=22,00) και όσων έχουν βασικές γνώσεις χειρισµού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (Μ.Τ.=24,88). 

Αναµφίβολα το επίπεδο γνώσης χειρισµού του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή από µόνο του δεν δικαιολογεί κάποια συνάφεια µε το πεδίο 
της ψυχολογίας-συµβουλευτικής –ούτε το Α΄ επίπεδο, ούτε το επίπεδο των 
βασικών γνώσεων ή και αυτό των εχόντων πολύ καλή γνώση δίχως 
πιστοποίηση. Αλλ’ όµως το Β΄ επίπεδο πιστοποίησης στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ περιλαµβάνει σε µεγαλύτερο βαθµό εκπαίδευση στις 
σύγχρονες θεωρήσεις της διδακτικής µεθοδολογίας και τα παιδαγωγικά 
και σε µικρότερο στη γνώση χειρισµού του υπολογιστή. Ουσιαστικά 
πρόκειται για εφαρµοσµένα παιδαγωγικά σε συνδυασµό µε 
επικαιροποιηµένες επιστηµολογικά αρχές διδακτικής µεθοδολογίας. 
Εποµένως, µε βάση τα δεδοµένα αυτά, οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν το 
Β΄ επίπεδο πιστοποίησης στις ΤΠΕ είναι εύλογο να είναι περισσότερο 
ευαισθητοποιηµένοι στο πεδίο της ψυχολογίας-συµβουλευτικής, για τον 
λόγο ότι αυτές υπάγονται στο ευρύτερο πλαίσιο των επιστηµών της 
αγωγής, µε τις οποίες οι ίδιοι είναι επαρκώς εξοικειωµένοι. 

Από την επισκόπηση των σχετικά συναφών ερευνών προκύπτει ότι σε 
µια ανάλογη έρευνα-δράσης  (Τρούλης, 1996: 177-187˙ Βαλµάς, 2006: 40), 
στην οποία καταγράφηκαν οι ανάγκες και οι αξιολογικές κρίσεις των 
νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπήρχε 
ένα επιπρόσθετο –αδιαβάθµητο σε κατάταξη– ζητούµενο για διεξαγωγή 
επιµόρφωσης, το οποίο σχετιζόταν µε θέµατα που έχουν σχέση µε 
εµπόδια στο συναισθηµατικό πεδίο των ίδιων των εκπαιδευτικών αλλά και 
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των µαθητών. Υπάρχει λοιπόν και εδώ το αίτηµα για θέµατα ψυχολογίας, 
που συνάπτονται µάλιστα όχι µόνο µε τις ανάγκες των µαθητών, αλλά και 
των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε το 1996 (Γκόλιαρης, 1998: 83-
88) από την εξέταση των αποτελεσµάτων της προέκυψε ότι µεταξύ των 
πεδίων στα οποία οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν –κατά σειρά 
προτεραιότητας– να επιµορφωθούν πρώτο είναι αυτό που έχει σχέση µε 
την ψυχολογία του παιδιού –πολύ κοντά στα ευρήµατα της παρούσας 
έρευνας για την καθοδήγηση που το κατατάσσουν δεύτερο.  

Μια άλλη έρευνα (Παπαναούµ, 2003: 144-147˙ Βαλµάς, 2006: 41˙ 
Π.Ι., 2010: 13-14) αφορά σε κατάταξη/ιεράρχηση της σηµασίας που 
αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριµένα αντικείµενα επιµόρφωσης µε 
βάση τις δικές τους τρέχουσες ανάγκες. Ένα υψηλό ποσοστό του 
δείγµατος (74,8%), πολύ κοντά στο 68,9% (εκτίµηση εκπαιδευτικών) και 
το 72,2% (εκτίµηση µεντόρων) της παρούσας έρευνας για την 
καθοδήγηση, θεωρεί σηµαντική την επιµόρφωση σε θέµατα ψυχολογίας.  

Συναφής έρευνα (Βαλµάς, 2006: 97-125), που διερεύνησε τις 
επιµορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, προέκρινε ως πρώτη στην κατάταξη, µεταξύ 
των ρητών επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, την ενηµέρωση για 
µαθητές που έχουν προβλήµατα συµπεριφοράς και τέταρτη την 
ενηµέρωση για θέµατα ψυχοπαιδαγωγικής. Στην ίδια έρευνα, ως προς τις 
υπόρρητες επιµορφωτικές τους ανάγκες, πρώτο σε εστίαση θέµα 
αναδεικνύεται αυτό που σχετίζεται µε τις κοινωνικές και επαγγελµατικές 
σχέσεις των εκπαιδευτικών. Εποµένως, και εδώ υπάρχει συµφωνία ως προς 
την υψηλή ζήτηση θεµάτων ψυχολογίας και συµβουλευτικής. 

Επιπρόσθετα, σε ανάλογη έρευνα του ΟΕΠΕΚ για την Ανίχνευση των 
επιµορφωτικών αναγκών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ΟΕΠΕΚ, 2008α: 
60-62), προκύπτει ότι στην ερώτηση για τις επιµορφωτικές ανάγκες σε 
γνωστικά αντικείµενα στις επιστήµες της αγωγής η πρώτη επιλογή των 
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων ήταν θέµατα που αφορούσαν στην 
παιδαγωγική ψυχολογία.  

Τέλος, πριν υλοποιηθεί το Μείζον Πρόγραµµα (Π.Ι., 2010: 30-31), 
κρίθηκε αναγκαία η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης. Με βάση τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών, κατά την εφαρµογή ενός επιµορφωτικού 
προγράµµατος, µεταξύ των θεµάτων που επιθυµούν να αναπτυχθούν 
προκρίνεται ως πέµπτο –κατά σειρά ιεράρχησης– το πεδίο που σχετίζεται 
µε την ανάπτυξη δηµιουργικών σχέσεων µε µαθητές και γονείς. Μάλιστα 
αν εξαιρέσουµε την ανωτέρω έρευνα, στην οποία η κατάταξη ήταν αρκετά 
πιο κάτω από αυτή που έλαβε το πεδίο της ψυχολογίας στην παρούσα 
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έρευνα για την καθοδήγηση, όλα τα στοιχεία των ερευνών που εξετάστηκαν 
συγκλίνουν µε τα πανελλήνια ερευνητικά ευρήµατα της εξεταζόµενης 
έρευνας για την καθοδήγηση19. Εποµένως, καταφαίνεται η µεγάλη 
σπουδαιότητα που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στο θεµατικό πεδίο της 
ψυχολογίας, και αναδεικνύεται η υψηλή αναγκαιότητα συµπερίληψής του 
κατά τη σχεδίαση ενός προγράµµατος καθοδήγησης αλλά και η 
ωφελιµότητα που αναµφίβολα θα προκύψει από αυτό.  

 
11.3.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Επόµενο σε ιεραρχική κατάταξη πεδίο είναι αυτό της διδακτικής 
µεθοδολογίας (64,4%). Μάλιστα το πεδίο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 
καθώς σχετίζεται ευθέως µε τη δροµολόγηση της εφαρµογής των αρχών 
του νέου σχολείου (1.1.1.) και συνάπτεται µε ένα εύρος επιµορφωτικών 
δράσεων (Β΄ Επίπεδο Παιδαγωγικής Αξιοποίησης ΤΠΕ, Μείζον 
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, Πιλοτικά Γυµνάσια), την επιχειρούµενη 
αναµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών και τη 
θεσµοθέτηση του Νέου Λυκείου. Αναµφίβολα µέρος των δράσεων αυτών 
διασυνδέθηκε στη συνείδηση των εκπαιδευτικών µε την αξιολόγηση και 
συνειρµικά µε τη διαθεσιµότητα και τις πιθανές απολύσεις, οπότε και το 
εξεταζόµενο πεδίο επλήγη εξαιτίας αυτών των αρνητικών σκέψεων. 

Η παράµετρος της υπάρχουσας έντασης-αναστάτωσης και της 
αρνητικής διάθεσης µεγάλου τµήµατος των εκπαιδευτικών δεν απορρέει 
µόνο από την αίσθηση που διαµόρφωσα ευρισκόµενος εντός της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και αφουγκραζόµενος τον παλµό της, αλλά 
επιπρόσθετα λήφθηκε ως ανατροφοδότηση κατά τη διαδικασία εποπτείας 
της πανελλήνιας έρευνας που υλοποίησα και της απροθυµίας συµπλήρωσης 
των ερωτηµατολογίων εκ µέρους των εκπαιδευτικών. Μάλιστα κάποιες 
φορές διατυπώνονταν αιτιάσεις ή και προσωπικές επιθέσεις στον 
υποφαινόµενο ερευνητή για το όλο ερευνητικό εγχείρηµα20. Βέβαια, παρά 

                                                
 

19 Άλλωστε, και στην ανωτέρω έρευνα, παρά την απόκλιση από την κατάταξη της 
παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση, η σπουδαιότητα του πεδίου της 
ψυχολογίας, αναδεινύεται από το ότι, κατά την υλοποίηση του Μείζονος 
Προγράμματος Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε 
διαδικασίες ανάπτυξης δημιουργικών σχέσεων με μαθητές και των συμμαθητών 
μεταξύ τους. 
20 Από προσωπική μας εμπειρία, κατά τη διαδικασία διεξαγωγής και ηλεκτρονικής 
εποπτείας –μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας– της έρευνας, διαπιστώθηκε 
εκτεταμένη απροθυμία, άρνηση, καχυποψία (ακόμη και επιθετικότητα) των 
συναδέλφων φιλολόγων να συμμετάσχουν. Ένας ικανός αριθμός εκπαιδευτικών 
διασυνέδεε τη διενεργούμενη έρευνα με την αξιολόγηση και την πιθανή 
απομάκρυνση εκπαιδευτικών από τη δημόσια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να είναι 
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την εκτίµηση αυτή, η ποσοστιαία ζήτηση του πεδίου της διδακτικής 
µεθοδολογίας ήταν υψηλή (64,4%). 

Επιπρόσθετα, µε κριτήριο την αρχική εκτίµηση η ζήτηση ήταν της 
τάξεως του 77,7%, ενώ η τελική εκτίµηση (64,4%), που είναι προϊόν 
ελέγχου της αξιοπιστίας της αρχικής θέσης και, κατά συνέπεια, πιο ισχυρή, 
δεν είχε ιδιαίτερη συρρίκνωση του ποσοστού. Παράλληλα, το ποσοστό 
των απαντήσεων των ερωτωµένων που αφορούν στο συγκεκριµένο πεδίο 
και συνάπτονται µε το χαρακτηρισµό “Πάρα πολύ σηµαντικό” είναι 
ικανοποιητικό και ανέρχεται στο 5,4% –στοιχείο που αξιολογούµε ως 
ποιοτικό δείκτη των ποσοτικών στοιχείων και ενδεικτικό της σηµασίας που 
αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στο πεδίο της διδακτικής µεθοδολογίας και 
του ενδιαφέροντος που εκδηλώνουν γι’ αυτό. Άλλωστε και σε συναφείς 
έρευνες οι οποίες ωστόσο διερευνούν τις εκτιµήσεις των φοιτητών του 
τµήµατος Φιλολογίας αναφορικά προς τις απόψεις και στάσεις των 
φοιτητών για την παιδαγωγική/ψυχολογική κατάρτιση και τη διδακτική 
επάρκεια ως βασικό ζητούµενο, µεταξύ άλλων, νοείται η επαύξηση της 
διδακτικής ικανότητας (Σπανός, 2001: 159˙ Σπανός, 2013β: 87-90). 

Σε επίπεδο συσχέτισης µεταβλητών εντοπίστηκε στατιστικώς 
σηµαντική διαφορά µεταξύ των εκπαιδευτικών µε διδακτική εµπειρία από 
0-6 έτη και των εκπαιδευτικών µε διδακτική πείρα από 7-35 έτη. 
Συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί µε µεγάλη εκπαιδευτική πείρα (Μ.Τ= 
23,8) αξιολογούν την διδακτική µεθοδολογία υψηλότερα, έναντι των 
εκπαιδευτικών µε µικρή εκπαιδευτική εµπειρία (Μ.Τ= 21,4). Σαφέστατα, 
και οι δύο περιπτώσεις που αξιολογούν το πεδίο της διδακτικής 
µεθοδολογίας σε χαµηλότερο επίπεδο υπάγονται στις οµάδες των 
εκπαιδευτικών µε λίγα έτη εµπειρίας. Μια γενική διαπίστωση είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί µε µικρή διδακτική εµπειρία ευρισκόµενοι –µε βάση την 
προσέγγιση του κύκλου ζωής του εκπαιδευτικού– σε φάση προσαρµογής 
(1-3 χρόνια) ή σε διαδικασία ένταξης (4-6 χρόνια) έχουν να αντιπαλέψουν 
µε άλλες συνθήκες. 

Έτσι, συνδυαστικά και για τις δύο φάσεις, τα ζητούµενα είναι η 
αποµείωση του έντονου άγχους, η επιδίωξη της ισιρρόπησης µεταξύ 
“παιδαγωγικού ιδεαλισµού” και “ωµής” πραγµατικότητας και η ανάγκη 
ικανοποιητικής διαχείρισης της διδακτικής καθηµερινότητας (0-3 έτη). 

                                                
 

αρνητικός να συμμετάσχει. Δεν ήταν μόνο οι συζητήσεις με διδάσκοντες και τα 
σχόλια που γίνονταν σε εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές κοινότητες 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης, στις οποίες συμμετέχουμε ή τις οποίες 
διαχειριζόμαστε, κυριότατα ήταν τα μηνύματα επιθετικότητας, μέχρι και 
λοιδορίας, που καταγράφονταν στα πεδία ελεύθερης διατύπωσης της γνώμης των 
ερωτωμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
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Συνακόλουθα µετά τη σχετική άνεση διαχείρισης των διδακτικών και 
οργανωτικών θεµάτων, επιδιώκεται η µετάβαση από τη “διδασκαλία” στη 
“µάθηση”, µε ανάγκη εκπαίδευσης στο πεδίο της µαθητοκεντρικής 
διδακτικής προσέγγισης και την ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης σε 
συνάφεια µε την ανάπτυξη της επαγγελµατικής ταυτότητας (4-6 έτη). 

 Ίσως, µια µικρή απόκλιση από τις θέσεις που περιλαµβάνει η 
θεώρηση του κύκλου ζωής των εκπαιδευτικών είναι η στατιστικώς 
σηµαντική διαφορά που διαπιστώνεται στην οµάδα διδακτικής εµπειρίας 
από 4 έως 6 έτη στην οποία, ενώ βάσει της ανωτέρω θεώρησης υπάρχει η 
ανάγκη για µαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση, ωστόσο –στην 
παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση– διαπιστώνεται εµφανώς µικρότερο 
ενδιαφέρον για θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας. Βέβαια, αυτό 
δικαιολογείται µερικώς µε δεδοµένο ότι η σύγκριση γίνεται µε την οµάδα 
από 7 έως 11 έτη διδακτικής πείρας (φάση πειραµατισµού), που έχει ως 
γνωρίσµατα την αίσθηση διδακτικής ασφάλειας και επαγγελµατικής 
αποδοχής, την επιθυµία διεύρυνσης του πεδίου των διδακτικών 
προσεγγίσεων, τον εµπλουτισµό του συµβατικού προγράµµατος, ενώ 
διαπιστώνονται επιµορφωτικές ανάγκες σε επίπεδο απόκτησης 
τεχνογνωσίας για εφαρµογή καινοτοµιών, επιτυχηµένου πειραµατισµού 
και ανάληψης πρωτοβουλιών.  

Εποµένως, η οµάδα αυτή –µε βάση τη θεώρηση του κύκλου ζωής των 
εκπαιδευτικών– συγκρινόµενη µε την οµάδα των εχόντων από 4 έως 6 έτη 
διδακτικής εµπειρίας δικαιολογηµένα προκρίνει σε πολύ υψηλότερο 
επίπεδο το πεδίο της διδακτικής µεθοδολογίας. Το ίδιο, κατά µείζονα 
λόγο, ισχύει και µε τη σύγκριση της οµάδας από 0 έως 3 έτη διδακτικής 
εµπειρίας µε την οµάδα από 11 έως 19, η οποία –µε βάση τη θεώρηση 
του κύκλου ζωής των εκπαιδευτικών– διάγει περίοδο επαγγελµατικής 
κρίσης, µε εµφανή επιµορφωτική ανάγκη την ανανέωση των διδακτικών 
προσεγγίσεων (Ματσαγγούρας, 2005: 64-68˙ Hargreaves & Fullan, 1995: 
27-28˙ Huberman, 1995: 201-206). 

Επιπλέον, εντοπίστηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ του 
Α΄ επιπέδου πιστοποίησης (Μ.Τ.=23,07) και του Β΄ επιπέδου 
πιστοποίησης (Μ.Τ.=23,03). Συγκεκριµένα, όσοι φιλόλογοι έχουν 
πιστοποιηθεί µε το Β΄ επίπεδο πιστοποίησης στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ, αξιολογούν υψηλότερα την διδακτική µεθοδολογία 
έναντι όσων κατέχουν την πιστοποίηση Α΄ επιπέδου.  

Η στατιστικώς σηµαντική αυτή διαπίστωση είναι αντίστοιχη µε αυτή 
της πρόκρισης του πεδίου της ψυχολογίας-συµβουλευτικής από όσους 
έχουν Β΄ επίπεδο πιστοποίησης, έναντι όσων έχουν Α΄ επίπεδο: Το Β΄ 
επίπεδο πιστοποίησης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
περιλαµβάνει περισσότερο εκπαίδευση στις σύγχρονες θεωρήσεις της 
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διδακτικής µεθοδολογίας και τα παιδαγωγικά και λιγότερο στη γνώση 
χειρισµού του υπολογιστή. Έτσι, εφόσον ουσιαστικά πρόκειται για 
εφαρµοσµένα παιδαγωγικά, σε συνδυασµό µε επικαιροποιηµένες 
επιστηµολογικά αρχές διδακτικής µεθοδολογίας, είναι εύλογο οι 
φιλόλογοι που είναι πιστοποιηµένοι στο Β΄ επίπεδο να είναι περισσότερο 
ενηµερωµένοι για το πεδίο της διδακτικής µεθοδολογίας και να το 
προκρίνουν σε εµφανώς υψηλότερο επίπεδο από τους συναδέλφους τους 
που έχουν πιστοποίηση Α΄ επιπέδου. 

Η πρώτη συναφής έρευνα (Sacks & Brady, 1985) είναι αυτή που έγινε 
σε νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς της Νέας Υόρκης αναφορικά µε τα 
κίνητρά τους, τις προσωπικές στάσεις και εµπειρίες, καθώς και τις δοµές 
στήριξης που έκριναν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν προκειµένου να 
επιβιώσουν στο επάγγελµά τους. Ενδεικτικά, κάποια στοιχεία από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι το 18% των ερωτηθέντων εκτιµά 
ότι έχουν ανάγκη από βοήθεια κατά τη διαδικασία προγραµµατισµού της 
ύλης και σχεδιασµού του µαθήµατος.  

Σε αντίστοιχη έρευνα (Τρούλης, 1996: 177-187˙ Βαλµάς, 2006: 40), 
που διερευνά τις ανάγκες των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν ότι 
οι εκπαιδευτικοί για να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες κατά τη 
διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος προκρίνουν ως πρώτη ανάγκη 
την επιµόρφωσή τους στις νέες µεθόδους διδασκαλίας.  

Η Παπαναούµ (2005: 82-91), αναφερόµενη στην ελληνική εµπειρία 
της ενδοσχολικής επιµόρφωσης –πιλοτική εφαρµογή µεταξύ 1997-2000– 
υποστηρίζει ότι στις κατά προτεραιότητα προτιµήσεις των εκπαιδευτικών 
που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ενδοσχολικής επιµόρφωσης κατά τα έτη 
1997-2000 (Ξωχέλλης και Παπαναούµ, 2000) εντοπίζεται δευτερευόντως 
η διδακτική µεθοδολογία που –µετά από άλλες πρωτεύουσες ανάγκες– 
κατατάσσεται στην τέταρτη των διατυπούµενων αναγκών. Οπότε είναι 
κοντά στην κατάταξη της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση στην 
οποία η διδακτική µεθοδολογία ευρίσκεται στην τρίτη θέση. 

Μια άλλη έρευνα (Παπαναούµ, 2003: 144-147˙ Βαλµάς, 2006: 41˙ 
Π.Ι., 2010: 13-14) που αφορά σε κατάταξη/ιεράρχηση της σηµασίας που 
αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριµένα αντικείµενα επιµόρφωσης, µε 
βάση τις δικές τους τρέχουσες ανάγκες, το 70,9% των εκπαιδευτικών 
προκρίνει τα θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας –ποσοστό αρκετά κοντά 
στο 64,4% (εκτίµηση εκπαιδευτικών) και 77,8% (εκτίµηση µεντόρων) της 
παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση.  

Άλλη συναφής έρευνα (Πατούνα et al., 2005: 264-274), µε στόχο τον 
προσδιορισµό των επιµορφωτικών αναγκών των νεοδιορισθέντων 
εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι αυτή που 
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πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Στην έρευνα 
αυτή η µεγαλύτερη ανάγκη επιµόρφωσης ειδικά των Φιλολόγων 
εντοπίζεται στις µεθόδους διδασκαλίας, το Αναλυτικό Πρόγραµµα και 
τους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας. Η συγκεκριµένη έρευνα ως 
ειδικά εστιασµένη στα πεδία της διδακτικής µεθοδολογίας και των 
παιδαγωγικών προκρίνει στην ιεραρχική κατάταξη, κατά την εκτίµηση των 
φιλολόγων, τη διδακτική µεθοδολογία, πράγµα που συµπίπτει µε τα 
ευρήµατα και της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση.  

Επιπρόσθετα, σε άλλη έρευνα (Valenčič & Vogrinc, 2007: 373-384˙ 
Στυλιανού, 2011: 38-40), που διενεργήθηκε στη σχολή Παιδαγωγικών του 
Πανεπιστηµίου της Λιουµπλιάνα στη Σλοβενία, µε τίτλο «Partnership of 
Faculties», το 58% των καθοδηγούµενων αναφέρει ότι η βοήθεια που 
προσδοκά από το µέντορά του –µεταξύ άλλων– εστιάζεται κυρίως στην 
παροχή βοήθειας στη διαδικασία προετοιµασίας, σχεδιασµού και 
υλοποίησης του µαθήµατος –ποσοστό αρκετά κοντά στο 64,4% της 
παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση. 

Σε άλλη έρευνα (Βαλµάς, 2006: 97-125), στην οποία ανιχνεύθηκαν οι 
επιµορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης προκρίθηκε ως δεύτερη στην κατάταξη ρητή 
επιµορφωτική ανάγκη των εκπαιδευτικών η επιµόρφωση σε θέµατα που 
αφορούν στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της διδασκαλίας –πολύ κοντά 
δηλαδή στην τρίτη σε κατάταξη θέση που έλαβε στην παρούσα έρευνα για 
την καθοδήγηση το πεδίο της διδακτικής µεθοδολογίας. 

Σε έρευνα/µελέτη σχετική µε την Ανίχνευση επιµορφωτικών αναγκών 
στην Τεχνική Εκπαίδευση (ΟΕΠΕΚ, 2007α) προέκυψε ότι οι 
συµµετέχοντες, κατά σειρά ιεράρχησης, θεωρούν ως δεύτερη πιο αναγκαία 
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης στη 
διδακτική µεθοδολογία µε έµφαση στο γνωστικό αντικείµενο κατά 
ειδικότητα –κατάταξη κοντά σε αυτή που κατέλαβε στην παρούσα έρευνα 
για την καθοδήγηση στην οποία καταλαµβάνει την τρίτη θέση. 

Επιπρόσθετα, σε ανάλογη έρευνα του ΟΕΠΕΚ για την Ανίχνευση των 
επιµορφωτικών αναγκών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ΟΕΠΕΚ, 2008α: 
60-62), προκύπτει ότι η διδακτική µεθοδολογία είναι πρώτη στις 
προτιµήσεις φιλολόγων και µαθηµατικών –κατάταξη που αποκλίνει αρκετά 
από την τρίτη θέση που λαµβάνει στην παρούσα έρευνα για την 
καθοδήγηση, δεδοµένου µάλιστα ότι αναφέρεται ειδικά στον κλάδο των 
φιλολόγων, όπως ακριβώς και η έρευνα για την καθοδήγηση. 

Στην έρευνα που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του Μείζονος 
Προγράµµατος Επιµόρφωσης (Π.Ι., 2010: 30-31) οι συµµετέχοντες 
εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης προκρίνουν, κατά σειρά 
ιεράρχησης, ως δεύτερο σε κατάταξη πεδίο τις σύγχρονες διδακτικές 
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προσεγγίσεις και ως τέταρτο τη διδακτική µεθοδολογία κατά γνωστικό 
αντικείµενο –κάπου ανάµεσα δηλαδή στο ερευνητικό εύρηµα της 
παρούσας µελέτης για την καθοδήγηση στην οποία το πεδίο της 
διδακτικής µεθοδολογίας κατατάσσεται στην τρίτη θέση. 

Τέλος, συναφής εµπειρική έρευνα (Στυλιανού, 2011: 123-134) στο 
πεδίο της καθοδήγησης είναι αυτή που εξετάζει τις στάσεις και απόψεις 
των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τον ρόλο του 
θεσµού του µέντορα. Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων 
προκύπτει κατά 58% ωφελιµότητα στη διαδικασία παροχής βοήθειας από 
τον µέντορα στον όλο σχεδιασµό και προγραµµατισµό του µαθήµατος 
του εποπτευόµενου εκπαιδευτικού (58%) –ποσοστό κοντά στο αντίστοιχο 
ποσοστό της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση 64,4% (εκτίµηση 
εκπαιδευτικών), µε αρκετά µεγάλη απόκλιση, όµως, µε βάση την εκτίµηση 
των µεντόρων (77,8%). 

 
11.3.4. ΑΡΧΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

Επόµενο στην τελική κατάταξη πεδίο είναι αυτό που σχετίζεται µε τις 
αρχές της παιδαγωγικής (60,4%, µε βάση την εκτίµηση των εκπαιδευτικών 
και 88,9%, µε βάση την εκτίµηση των µεντόρων), που είναι λίγο πιο κάτω 
από τη ζήτηση που είχε το πεδίο της διδακτικής µεθοδολογίας (64,4% µε 
βάση την εκτίµηση των εκπαιδευτικών και 77,8%, µε βάση την εκτίµηση 
των µεντόρων). Αναµφίβολα η γνώση των αρχών του συγκεκριµένου 
πεδίου από τους εκπαιδευτικούς θα συµβάλει στη βελτίωση του 
παιδαγωγικού κλίµατος και στην επίτευξη υψηλότερων µαθησιακών 
στόχων. Βέβαια, για το λόγο ότι οι επιχειρούµενες αλλαγές στο χώρο της 
εκπαίδευσης, που συνάπτονται µε τη δροµολόγηση της εφαρµογής των 
αρχών του νέου σχολείου (1.1.1.), εδράζονται –σε µεγάλο βαθµό– σε 
σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις, ο εκπαιδευτικός κόσµος είναι 
επιφυλακτικός. Αυτό πιθανόν αποτυπώνεται αρνητικά  στην προτίµηση των 
εκπαιδευτικών και την ιεραρχική κατάταξη που λαµβάνει το συγκεκριµένο 
πεδίο, λόγω της δυσχερούς συγκυρίας και της γενικότερης αρνητικής 
περιρρέουσας κατάστασης. 

 Η εκτίµηση αυτή διατυπώνεται καθώς το εξεταζόµενο πεδίο 
παραπέµπει σε πολλά στοιχεία που σχετίζονται µε τις επιχειρούµενες 
αλλαγές στον εκπαιδευτικό χώρο. Μάλιστα µολονότι η δροµολόγηση της 
αναµόρφωσης των εκπαιδευτικών πραγµάτων εκκινεί πρωτίστως από 
επιθυµία εφαρµογής σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών, ωστόσο οι αλλαγές 
αυτές προσλαµβάνονται αρνητικά –από µια ικανή µερίδα εκπαιδευτικών– 
και λειτουργούν στη συνείδηση τους ως οἰκεῖα κακά, ενώ µοιραία 
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διασυνδέονται µε τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα συµπαροµαρτούντα 
της κινητικότητας-διαθεσιµότητας.  

 Όµως, παρά το δυσµενές κλίµα και τις συνθήκες υπό τις οποίες 
διεξήχθη η έρευνα, το ποσοστό ζήτησης του πεδίου των παιδαγωγικών 
κρίνεται αρκετά υψηλό (60,4%), δεδοµένης µάλιστα και της ως ανωτέρω 
περιγραφόµενης κατάστασης. Παράλληλα, συµπληρωµατικά προς την 
ποσοτική αυτή διάσταση σε περισσότερο ποιοτικό επίπεδο θα είχαµε να 
παρατηρήσουµε ότι η απώλεια του ποσοστού προτίµησης από την αρχική 
εκτίµηση (83,8%) στην τελική (60,4%) ήταν µεγάλη (-23,4%). Αυτό θα 
µπορούσε να συνάπτεται µε επιµέρους στοιχεία που συµπεριελήφθησαν 
στο ερωτηµατολόγιο και συναποτέλεσαν τον άξονα των αρχών της 
παιδαγωγικής διαχείρισης, τα οποία είτε είναι πολύ καινοτοµικά, όπως η 
έννοια της µουσειοπαιδαγωγικής, είτε εγγίζουν φλέγοντα θέµατα, όπως οι 
διαδικασίες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού/σχολικής 
µονάδας. Βέβαια, µε βάση τον επίσης ποιοτικό δείκτη µέτρησης των 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών που θεωρούν το εξεταζόµενο πεδίο “Πάρα 
πολύ σηµαντικό”, το ποσοστό (4,7%) είναι ικανοποιητικό. 

 Ως προς τις συσχετίσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις αρχές 
της παιδαγωγικής προκύπτει ότι υπάρχει µία µόνο στατιστικώς σηµαντική 
διαφορά, και αυτή συνάπτεται µε τη διµερή διάκριση της διδακτικής 
πείρας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί µε εκπαιδευτική πείρα 7-35 έτη 
(Μ.Τ=22,0) αξιολογούν την παιδαγωγική διαχείριση χαµηλότερα έναντι 
των εκπαιδευτικών µε εκπαιδευτική εµπειρία 0-6 έτη (Μ.Τ=23,9).  

 
Το εύρηµα αυτό είναι ιδιαίτερα καινοφανές, για τον λόγο ότι οι αρχές 

παιδαγωγικής διαχείρισης είναι το µόνο πεδίο από τις επιστήµες της 
αγωγής που αξιολογείται πιο υψηλά από τους εκπαιδευτικούς µε µικρότερη 
διδακτική εµπειρία έναντι όσων έχουν µεγαλύτερη. Πιθανότατα όµως αυτό 
να οφείλεται στο ότι οι ολιγόπειροι εκπαιδευτικοί πραγµατικά έχουν 
ανάγκη για ενδυνάµωση των αρχών αυτών, καθώς, ευρισκόµενοι σε µια 
κατάσταση εξισορρόπησης µεταξύ άγχους, απειρίας, καλών προθέσεων και 
υψηλών προσδοκιών, θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα το πεδίο της 
παιδαγωγικής διαχείρισης. 

Συναφής έρευνα (Τρούλης, 1996: 177-187˙ Βαλµάς, 2006: 40), που 
ανιχνεύει τις ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί για να βελτιώσουν τις 
διδακτικές τους δεξιότητες προκρίνουν ως τρίτο σε κατάταξη πεδίο την 
επιµόρφωση στις τεχνικές και χρήσεις αξιολόγησης, που υπάγεται µε την 
ευρύτερη έννοια στο πεδίο της παιδαγωγικής –κοντά στην αντίστοιχη 
κατάταξη του συγκεκριµένου πεδίου στην παρούσα έρευνα για την 
καθοδήγηση που βρίσκεται στην τέταρτη θέση. 
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Επιπλέον, σε άλλη έρευνα που διενεργήθηκε το 1996 (Γκόλιαρης, 
1998: 83-88) προέκυψε ότι µεταξύ των πεδίων στα οποία οι εκπαιδευτικοί 
επιθυµούν –κατά σειρά προτεραιότητας– να επιµορφωθούν δεύτερο σε 
κατάταξη είναι το πεδίο των παιδαγωγικών και ένατο αυτό της 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Εδώ διαπιστώνεται σχετική απόκλιση της 
δεύτερης σε κατάταξη προτίµησης του πεδίου των παιδαγωγικών στην 
εξεταζόµενη έρευνα, από την τέταρτη σε κατάταξη που διαπιστώνεται στην 
παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση –ενώ η εκπαιδευτική αξιολόγηση 
παρουσιάζει πολύ µεγάλη απόκλιση. 

Επιπρόσθετα, η Παπαναούµ (2005: 82-91), αναφερόµενη στην 
ελληνική εµπειρία της ενδοσχολικής επιµόρφωσης –πιλοτική εφαρµογή 
µεταξύ 1997-2000– υποστηρίζει ότι οι –κατά προτεραιότητα– 
προτιµήσεις των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα 
ενδοσχολικής επιµόρφωσης, κατά τα έτη 1997-2000 (Ξωχέλλης και 
Παπαναούµ, 2000) εντοπίζονται στις θεωρίες µάθησης, την οποία 
κατατάσσουν στη δεύτερη θέση –επίσης, αρκετά µεγάλη απόκλιση από την 
τέταρτη σε προτίµηση κατάταξη στην παρούσα έρευνα για την 
καθοδήγηση.  

Ωστόσο, σε άλλη έρευνα (Παπαναούµ, 2003: 144-147˙ Βαλµάς, 2006: 
41˙ Π.Ι., 2010: 13-14) που αφορά σε κατάταξη/ιεράρχηση της σηµασίας 
που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριµένα αντικείµενα 
επιµόρφωσης, µε βάση τις δικές τους τρέχουσες ανάγκες, καταγράφηκαν 
πιο χαµηλά ποσοστά: Έτσι στην έρευνα αυτή ως προς την επιµόρφωση σε 
θέµατα παιδαγωγικής, πτυχές όπως «η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης» 
λαµβάνουν ποσοστό 46,7%, ενώ αυτή που συνάπτεται µε το «αναλυτικό 
πρόγραµµα» 43,8%, χωρίς µάλιστα να διαπιστώνονται σηµαντικές 
συσχετίσεις µε µεταβλητές όπως η βαθµίδα που υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί ή το τµήµα αποφοίτησης. Εποµένως, τα ευρήµατα της 
παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση που αφορούν στο πεδίο των 
παιδαγωγικών µε ποσοστά 60,4% (µε βάση την εκτίµηση των 
εκπαιδευτικών και 88,9%, µε βάση την εκτίµηση των µεντόρων) είναι 
εµφανέστατα, αλλά σε σχέση µε την απόκλιση ως προς την κατάταξη της 
προηγούµενης έρευνας, φαίνεται να υπάρχει µια ισορρόπηση. 

Επίσης, σε άλλη συναφή έρευνα (Πατούνα et al., 2005: 264-274), µε 
στόχο τον προσδιορισµό των επιµορφωτικών αναγκών των 
νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
προκύπτει ότι ως πρώτο ζητούµενο για όλες τις ειδικότητες των 
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι η επιµόρφωση στις 
θεωρίες µάθησης και σε θέµατα αξιολόγησης της διδασκαλίας και του 
µαθητή. Βέβαια, η συγκεκριµένη έρευνα είναι ειδικά εστιασµένη στα πεδία 
της διδακτικής µεθοδολογίας και των παιδαγωγικών και έχει την εξής 
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ιδιαιτερότητα: Ενώ στην ιεραρχική κατάταξη προκρίνει, κατά την 
εκτίµηση των φιλολόγων, τη διδακτική µεθοδολογία, πράγµα που 
συµπίπτει µε τα ευρήµατα και της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση, 
ως προς την πρόκριση της διδακτικής µεθοδολογίας έναντι των 
παιδαγωγικών -ωστόσο κατά την εκτίµηση όλων των ειδικοτήτων του 
δείγµατος προκρίνει τα παιδαγωγικά.  

Σε άλλη έρευνα (Βαλµάς, 2006: 97-125) στην οποία διερευνήθηκαν 
οι επιµορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, προκρίθηκε ως πρώτη ρητή επιµορφωτική 
ανάγκη των εκπαιδευτικών η ενηµέρωση για µαθητές που έχουν 
διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και τέταρτη η ψυχοπαιδαγωγική. Σε 
σχέση προς την παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση υπάρχει απόκλιση 
από το πρώτο σε κατάταξη πεδίο, που αφορά στην επιµόρφωση για 
µαθητές που έχουν διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, και µε την έννοια της 
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας υπάγεται στις αρχές της παιδαγωγικής, 
γιατί το πεδίο αυτό σε αυτήν την έρευνα έλαβε κατάταξη στην τέταρτη 
θέση. Βέβαια, ως προς το τέταρτο πεδίο που είναι αυτό της 
ψυχοπαιδαγωγικής υπάρχει απόλυτη σύγκλιση ως προς την κατάταξη. 
Ωστόσο χρειάζεται να επισηµανθεί ότι η διαφορά οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στον διαφορετικό τρόπο οργάνωσης των αξόνων της έρευνας. 

Επίσης, από έρευνα/µελέτη σχετική µε την Ανίχνευση επιµορφωτικών 
αναγκών στην Τεχνική Εκπαίδευση (ΟΕΠΕΚ, 2007α) προέκυψε ότι οι 
συµµετέχοντες κατατάσσουν –κατά σειρά ιεράρχησης– ως δεύτερη την 
ανάγκη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης στις 
διαδικασίες αξιολόγησης του µαθητή και ως τρίτη την επιµόρφωση στα 
παιδαγωγικά. Ιδιαίτερα η κατάταξη των παιδαγωγικών έχει µικρή 
απόκλιση από την παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση, που 
κατατάσσονται στην τέταρτη θέση. Αντίθετα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, 
ως υπαγόµενες µε την ευρεία έννοια στα παιδαγωγικά, παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη απόκλιση. 

Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης που 
συµµετείχαν στην έρευνα που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του Μείζονος 
Προγράµµατος Επιµόρφωσης (2010-2013) (Π.Ι., 2010: 30-31) 
προκρίνουν, κατά σειρά ιεράρχησης, ως δεύτερο πεδίο αυτό που 
συνάπτεται µε τις θεωρίες µάθησης και ως έβδοµο την αυτοαξιολόγηση 
της σχολικής µονάδας. Σε σύγκριση προς τα ερευνητικά δεδοµένα της 
παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση υπάρχει σχετική απόκλιση µεταξύ 
της δεύτερης θέσης των παιδαγωγικών στην εξεταζόµενη έρευνα και της 
τέταρτης στην  έρευνα για την καθοδήγηση –ενώ το πεδίο της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας, ως υπαγόµενο µε την ευρεία 
έννοια στο πεδίο των παιδαγωγικών, παρουσιάζει µεγαλύτερη απόκλιση. 
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Τέλος, σε συναφή εµπειρική έρευνα (Στυλιανού, 2011: 123-134) στο 
πεδίο της καθοδήγησης, που εξετάζει τις στάσεις και απόψεις των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τον ρόλο του 
θεσµού του µέντορα στην Κύπρο, προκύπτει ωφελιµότητα από τη 
συστηµατική παρακολούθηση από τον µέντορα του µαθήµατος του 
εκπαιδευτικού και από την επισήµανση των πιθανών σφαλµάτων του, 
παρέχοντάς του παιδαγωγικές συµβουλές (58%). Παράλληλα, ζητούµενο 
είναι η δοκιµή σύγχρονων µοντέλων αξιολόγησης της µαθητικής επίδοσης 
και προσπάθειας αξιοποίησης κονστρουκτιβιστικών (: εποικοδοµιστικών) 
τεχνικών, µε παροχή βοήθειας προς τους µαθητές, προκειµένου να 
συνδέουν την προηγούµενη γνώση µε τη νέα. Αντίστοιχα, το ποσοστό αυτό 
και το αίτηµα των εκπαιδευτικών βρίσκονται στατιστικώς πολύ κοντά προς 
τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση και συνάπτονται 
µε το πεδίο των παιδαγωγικών (60,4% µε βάση την εκτίµηση των 
εκπαιδευτικών).  

 
11.3.5. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΠΕ 

Στην όλη ιεραρχική κατάταξη πέµπτο ακολουθεί το πεδίο που 
συνάπτεται µε τις νέες τεχνολογίες-ΤΠΕ (54,8%). Μολονότι λαµβάνει την 
πέµπτη θέση εκτιµάται ότι, αν οι ΤΠΕ αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά από 
τον εκπαιδευτικό, µπορούν να λειτουργήσουν ως ποιοτικό εργαλείο 
αναµόρφωσης της όλης εκπαιδευτικής πρακτικής. Εύλογα λοιπόν 
κατέχουν σχετικά υψηλή θέση στις προτιµήσεις της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και αιτιολογηµένα διατήρησαν –και οριακά αύξησαν– τα 
ποσοστά τους µεταξύ της αρχικής και της τελικής/διασταυρωµένης 
εκτίµησης –βέβαια, σε συνέβη το ίδιο κατά την εκτίµηση των µεντόρων, 
που οι ΤΠΕ λαµβάνουν ποσοστό 11,2%. Ωστόσο, όσον αφορά στην 
πανελλήνια διαδικτυακή ανίχνευση αναγκών και προτεραιοτήτων σε 
επίπεδο καθοδήγησης, πέρα από τους ποσοτικούς δείκτες που σχετίζονται 
µε την ιεραρχική αξιολόγηση των ΤΠΕ σε επίπεδο ανίχνευσης αναγκών 
και προτεραιοτήτων, δηλαδή την κατάταξή τους στην πέµπτη θέση από τις 
έξι κατά τη διαδικασία ιεράρχησης αναγκών, υπάρχει και η ερµηνεία των 
ποιοτικών δεικτών. Έτσι, στο επίπεδο της ποιοτικής ερµηνείας των 
στατιστικών δεδοµένων χρειάζεται να επισηµανθεί α. η πολύ σηµαντική 
διατήρηση των αρχικών ποσοστών (53,2%), µε µια µικρή προσαύξηση  
στην τελική διερεύνηση (54,8%) και β. ότι οι νέες τεχνολογίες-ΤΠΕ είναι 
το µόνο πεδίο –µε εξαίρεση το πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας– που 
συνέβη να παρουσιάζεται αύξηση στα ποσοστά προτίµησης µεταξύ της 
αρχικής και της τελικής/διασταυρωµένης διερεύνησης. 
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Ως προς τη συσχέτιση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε το πεδίο των 
νέων τεχνολογιών - ΤΠΕ προκύπτει ότι υπάρχει µία µόνο στατιστικώς 
σηµαντική διαφορά: Συγκεκριµένα, οι γυναίκες (Μ.Τ.=22,4) φαίνεται να 
αξιολογούν σε υψηλότερο επίπεδο τις νέες τεχνολογίες έναντι των ανδρών 
(Μ.Τ.=20,9).  

Το εύρηµα αυτό συνάπτεται ευθέως µε την αντίστοιχη διαπίστωση ότι 
οι γυναίκες είναι περισσότερο ανοικτές έναντι των ανδρών στη δοκιµή νέων 
διδακτικών προσεγγίσεων (9.3.). Η συναξιολόγηση των στοιχείων αυτών 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, εφόσον στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού 
και ιδιαιτέρως στον κλάδο των φιλολόγων απασχολούνται κυρίως γυναίκες. 
Εποµένως, όταν ένας πολύ µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών είναι ανοικτός 
στο να δοκιµάσει κάτι τεχνολογικά ή διδακτολογικά νέο, τότε τα οφέλη 
αυτής της δοκιµής θα µπορέσουν σταδιακά να γονιµοποιήσουν τον 
εκπαιδευτικό χώρο. 

Από την εξέταση των δεδοµένων έρευνας (Τρούλης, 1996: 177-187˙ 
Βαλµάς, 2006: 40) που ανιχνεύει τις ανάγκες των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί προκρίνουν ως δεύτερη σε κατάταξη ανάγκη την 
επιµόρφωση στη χρήση σύγχρονων µέσων διδασκαλίας, προκειµένου να 
βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες κατά τη διδασκαλία του 
συγκεκριµένου µαθήµατος. Καθώς η παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση 
κατατάσσει το πεδίο αυτό στην πέµπτη θέση φαίνεται να υπάρχει µεγάλη 
απόκλιση. 

Σε άλλη έρευνα (Γκόλιαρης, 1998: 83-88) προκύπτει ότι το πεδίο της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο οποίο οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν –κατά 
σειρά προτεραιότητας– να επιµορφωθούν κατατάσσεται στην όγδοη θέση. 
Και εδώ φαίνεται να έχουµε απόκλιση, παρόλο που και τα δύο πεδία είναι 
προς το τέλος της κατάταξης και στις δύο έρευνες –στην παρούσα έρευνα 
για την καθοδήγηση πέµπτο από τα έξι, ενώ στην εξεταζόµενη όγδοο από 
τα έντεκα.  

Ακολούθως, η Παπαναούµ (2005: 82-91) αναφερόµενη στην ελληνική 
εµπειρία της ενδοσχολικής επιµόρφωσης –πιλοτική εφαρµογή µεταξύ 
1997-2000– υποστηρίζει ότι οι –κατά προτεραιότητα– προτιµήσεις των 
εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης κατά τα έτη 1997-2000 (Ξωχέλλης και Παπαναούµ, 2000) 
εντοπίζονται πρωτίστως στις Νέες Τεχνολογίες. Εδώ έχουµε παντελή 
απόκλιση από ερευνητικά στοιχεία της παρούσας έρευνας για την 
καθοδήγηση. 

Επίσης, σε άλλη έρευνα (Βαλµάς, 2006: 97-125) που ανίχνευσε τις 
επιµορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθµιας προέκρινε ως τρίτη ρητή επιµορφωτική ανάγκη των 
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εκπαιδευτικών την ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν στις νέες 
τεχνολογίες. Και εδώ παρουσιάζεται αρκετή απόκλιση από τα ερευνητικά 
δεδοµένα της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση. 

Σε ανάλογη έρευνα του ΟΕΠΕΚ για την Ανίχνευση των επιµορφωτικών 
αναγκών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ΟΕΠΕΚ, 2008α: 60-62) 
προκύπτει ότι ειδικά για τους καθηγητές των ξένων γλωσσών ως πρώτη 
ανάγκη αξιολογείται η γνώση χρήσης των υπολογιστών. Η µεγάλη 
απόκλιση είναι δικαιολογηµένη, καθώς τα στοιχεία αναφέρονται σε έναν 
ειδικό κλάδο, για τον οποίο η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
καθίσταται απολύτως αναγκαία για την επιτυχή διεξαγωγή του µαθήµατος. 

Επίσης, σε έρευνα σχετική µε την Ανίχνευση επιµορφωτικών αναγκών 
στην Τεχνική Εκπαίδευση (ΟΕΠΕΚ, 2007α) προέκυψε ότι οι 
συµµετέχοντες προκρίνουν ως πρώτη επιµορφωτική ανάγκη, κατά σειρά 
ιεράρχησης, την επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους στη 
διδακτική πράξη. Πάλι και εδώ η απόκλιση είναι µεγάλη, ωστόσο µπορεί 
να δικαιολογηθεί από το ότι η έρευνα είναι εστιασµένη στην τεχνική 
εκπαίδευση στην οποία η ανάγκη επαφής των εκπαιδευτικών µε την 
τεχνολογία και τις διδακτικές και εργαστηριακές εφαρµογές της στα 
αντίστοιχα τεχνικά µαθήµατα είναι µεγάλη. 

Τέλος, η έρευνα που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του Μείζονος 
Προγράµµατος Επιµόρφωσης (2010-2013) (Π.Ι., 2010: 30-31) προκρίνει 
ως τρίτη, κατά σειρά ιεράρχησης, την ανάγκη αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών –στοιχείο που παρουσιάζει αρκετή απόκλιση από την 
παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση, καθώς σε αυτήν κατατάσσεται 
πέµπτο.  

 
11.3.6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Έκτο και τελευταίο –και µε πολύ χαµηλή προτίµηση– είναι το πεδίο 
της εκπαιδευτικής διοίκησης το οποίο από 15,6% στην αρχική εκτίµηση 
έλαβε ακόµη χαµηλότερο ποσοστό στην τελική διασταυρωµένη εκτίµηση 
(6,4%) και ακόµη χαµηλότερο (5,6%) κατά την εκτίµηση των µεντόρων. 
Με δεδοµένο, µάλιστα ότι υπήρχε η δέσµευση της υποχρεωτικής 
απάντησης σε όλα τα επιµέρους κριτήρια και την ιεραρχική κατάταξη 
όλων των πεδίων εκ µέρους των συµµετεχόντων στην έρευνα των 
εκπαιδευτικών, το ποσοστό που κατέλαβε η εξεταζόµενη έννοια δίδει 
αφορµή για βαθύ προβληµατισµό.  

Αναµφίβολα ο εκπαιδευτικός αισθάνεται και είναι πρωτίστως 
δάσκαλος και παιδαγωγός. Εποµένως, παρά την αναγκαιότητα των 
ενδοσχολικών διοικητικών εργασιών, η παντελής απροθυµία για 
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καθοδήγηση στο πεδίο αυτό καταδεικνύει απερίφραστα την αίσθηση των 
ερωτωµένων αναφορικά µε την επιτέλεση αυτών των εργασιών.  

Σε µια προσπάθεια αναζήτησης µιας πιθανής ερµηνείας της αιτίας 
στην οποία οφείλεται η ιεραρχική υποαξιολόγηση του πεδίου της 
εκπαιδευτικής διοίκησης από τους συµµετέχοντες στην έρευνα 
εκπαιδευτικούς αρχικά θα γινόταν αποδεκτό πως τα επιµέρους στοιχεία 
που τη συνθέτουν συνάπτονται µε πρόσκτηση απαραίτητης γνώσης για την 
επιτέλεση πολύ αναγκαίων ενδοσχολικών εργασιών οι οποίες ανατίθενται 
στους εκπαιδευτικούς και διευκολύνουν τη λειτουργία της σχολικής 
µονάδας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτήν την παραδοχή, η απροθυµία 
των εκπαιδευτικών για αυτές τις πτυχές του έργου τους δεν καταδεικνύεται 
µόνο σε επίπεδο ανίχνευσης των πιθανών αναγκών τους για καθοδήγηση 
στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης, αλλά και από το γενικότερο 
αίσθηµα δυσφορίας που επικρατεί µεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Το δυσχερές αυτό αίσθηµα εδράζεται στην εκτίµηση ότι οι 
εργασίες αυτές τους επιβαρύνουν, και δεσµεύουν χρόνο και δυνάµεις από 
την άσκηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου. 

Από τη διαδικασία συσχέτισης των ανεξάρτητων µεταβλητών µε το 
πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης προέκυψε ότι υπάρχει µία µόνο 
στατιστικώς σηµαντική σχέση: Ειδικότερα, µέσω των πολλαπλών 
συγκρίσεων σε ζευγάρια, διαπιστώθηκε ότι  οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν στο λύκειο (Μ.Τ.=12,1) αξιολογούν σε υψηλότερο βαθµό την 
εκπαιδευτική διοίκηση, έναντι των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο 
γυµνάσιο (Μ.Τ.=9,8).  

Μάλιστα το πολύ ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι στο συγκεκριµένο πεδίο 
της εκπαιδευτικής διοίκησης, που έλαβε τη χαµηλότερη –και µε πολύ 
µεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα πεδία– αξιολόγηση (6,4%) η 
ανεξάρτητη µεταβλητή “τύπος σχολείου” είναι η µοναδική σε όλη την 
έρευνα η οποία, συσχετιζόµενη µε κάποια άλλη µεταβλητή, δίδει 
στατιστικώς σηµαντικά στοιχεία. Η συγκεκριµένη διαπίστωση, µάλλον, 
συνάπτεται µε τις υψηλότερες απαιτήσεις τις οποίες έχει η βαθµίδα του 
λυκείου, καθώς αυτή δεν εµπίπτει στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αποτελεί 
προστάδιο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, και γενικότερα οι διαδικασίες 
είναι πιο πιεστικές και οι απαιτήσεις πιο υψηλές. Με την έννοια αυτή οι 
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε λύκειο έρχονται σε εγγύτερη σχέση µε 
γραφειοκρατικές διοικητικές λειτουργίες και τους ζητείται να παράσχουν 
περισσότερες και πιο υψηλές διοικητικές υπηρεσίες. Εποµένως, µε αυτά τα 
δεδοµένα το πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης είναι αναµενόµενο να 
αξιολογείται σε ανώτερο επίπεδο από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν 
στο λύκειο. 
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Από την επισκόπηση των συναφών ερευνών (Γκόλιαρης, 1998: 83-88) 
προκύπτει ότι  το πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο 
οποίο οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν, κατά σειρά προτεραιότητας, να 
επιµορφωθούν κατατάσσεται στην έβδοµη θέση –ενώ στην παρούσα 
έρευνα για την καθοδήγηση στην έκτη.  

Ακολούθως, σε άλλη έρευνα (Παπαναούµ, 2003: 144-147˙ Βαλµάς, 
2006: 41˙ Π.Ι., 2010: 13-14), που αφορά σε κατάταξη/ιεράρχηση της 
σηµασίας που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριµένα αντικείµενα 
επιµόρφωσης µε βάση τις δικές τους τρέχουσες ανάγκες, µόνο το 38% του 
δείγµατος θεωρεί σηµαντικά τα θέµατα διοίκησης του σχολείου. 
Αντίστοιχα και εδώ η απόκλιση είναι µεγάλη συγκριτικά προς το 6,4%, µε 
βάση την εκτίµηση των εκπαιδευτικών, και 5,6%, µε βάση την εκτίµηση 
των µεντόρων, της παρούσας έρευνας για την καθοδήγηση. 

Τέλος, στην έρευνα που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του Μείζονος 
Προγράµµατος Επιµόρφωσης (Π.Ι., 2010: 30-31) προέκυψε ότι οι 
συµµετέχοντες κατατάσσουν το πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης της 
εκπαίδευσης στην έκτη θέση από τις επτά. Ουσιαστικά, µόνο µε αυτή την 
έρευνα έχουµε καλή συνάφεια ως προς την κατάταξη του εξεταζόµενου 
θεµατικού πεδίου. 

 
11.3.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Η πτυχή της αξιολόγησης του Μείζονος Προγράµµατος 
Επιµόρφωσης, υπαγόµενη στην όλη έρευνα, είναι συµπληρωµατική και 
τέθηκε περισσότερο για τον λόγο ότι η συγκεκριµένη επιµόρφωση 
αποτελεί µια πολύ σηµαντική µακράς (: εξάµηνης) διάρκειας δράση, που 
υλοποιήθηκε µε το µοντέλο της µεικτής µάθησης (blended learning). 
Περιελήφθη ενδεικτικά στην παρούσα έρευνα για την καθοδήγηση, µε 
δεδοµένο ότι δεν έχει καθιερωθεί στη χώρα µας ο θεσµός της 
καθοδήγησης και µε την προσωπική αίσθηση πως η συγκεκριµένη 
επιµόρφωση είναι η εγγύτερη –µέχρι στιγµής– δράση προς µια πιθανή 
µορφή καθοδήγησης.  

Γενικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι το 67,4% των ερωτωµένων δεν 
έχει παρακολουθήσει το Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, το 2,8% είναι 
επιµορφωτές σε αυτό και το 32,6% συµµετείχαν ως επιµορφούµενοι. 
Μάλιστα από αυτούς το 63,5% αξιολογεί ως τουλάχιστον καλό το Μείζον 
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης,  το 24% ως µέτριο, ενώ το 12,5% ως όχι 
ιδιαίτερα καλό.  
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11.3.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Καθώς από όλα τα ανωτέρω στοιχεία προέκυψαν ανάγλυφα οι 
απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα που διατυπώθηκαν, επιχειρείται να 
συµπυκνωθούν επιγραµµατικώς κάποια στοιχεία που συνάπτονται µε τον 
έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων. Ειδικότερα, από τα αποτελέσµατα 
της παρούσας εµπειρικής έρευνας προκύπτει η άµεση και επείγουσα 
αναγκαιότητα της εισαγωγής του θεσµού της καθοδήγησης στη χώρα µας, 
όχι µόνο για τους νεοεισερχόµενους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους 
περισσότερο πεπειραµένους, προκειµένου να µπορούν να ανταποκρίνονται 
αποτελεσµατικότερα σε όλες τις παραµέτρους του διδακτικού και 
ευρύτερου παιδευτικού τους έργου. Άλλωστε επιβεβαιώνεται πλήρως η 
πρώτη ερευνητική υπόθεση ότι έχει, πλέον, ωριµάσει επαρκώς στον 
εκπαιδευτικό χώρο η ανάγκη για την εισαγωγή του θεσµού της 
καθοδήγησης. 

Ακολούθως, η δεύτερη ερευνητική υπόθεση ότι µεγαλύτερη ανάγκη 
καθοδήγησης υπάρχει στα πεδία της διδακτικής µεθοδολογίας και στα θέµατα 
παιδαγωγικής διαχείρισης και ψυχολογικής-συµβουλευτικής διάστασης, 
επιβεβαιώνεται σε µεγάλο βαθµό, µε µια µικρή διαφοροποίηση: Πιο 
συγκεκριµένα, µε βάση την αξιολογική-ιεραρχική κατάταξη των πεδίων η 
οποία προκύπτει από τη διερεύνηση των αναγκών και προτεραιοτήτων των 
ίδιων των εκπαιδευτικών, προκρίνεται ότι υπάρχει επίσης πολύ µεγάλη ανάγκη 
καθοδήγησης αρχικά στο πεδίο της εκπαιδευτικής ηγεσίας µε βάση την 
εκτίµηση των εκπαιδευτικών (ενώ µε βάση την εκτίµηση των µεντόρων στο 
πεδίο της παιδαγωγικής διαχείρισης) και, έπειτα ακολουθούν τα πεδία της 
ψυχολογίας-συµβουλευτικής, της διδακτικής µεθοδολογίας και των αρχών της 
παιδαγωγικής. Ενώ, σε επαρκώς υψηλό επίπεδο ζητείται η καθοδήγηση στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, κάτι που επιβεβαιώνει την αρχική 
ερευνητικά µας υπόθεση.  

Τέλος, πλήρως επιβεβαιώνεται και η τρίτη ερευνητική υπόθεση ότι ο 
µέντορας είναι προτιµότερο να είναι ειδικά καταρτισµένος και επιλεγµένος 
πεπειραµένος εκπαιδευτικός της ευρύτερης περιοχής όπου διδάσκει ο πιθανός 
καθοδηγούµενος και ότι το καταλληλότερο µοντέλο καθοδήγησης είναι αυτό 
του µεικτού τύπου (blended learning/mentoring).


