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Συστήματα Εκπαιδευτικής Δημόσιας Διοίκησης 

Συγκεντρωτικό η εξουσία,η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων είναι στην 
κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας (π.χ.ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: 
διορισμοί, μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις). 

Αποκεντρωτικό, εκχώρηση αρμοδιοτήτων, εξουσιών, ευθυνών και 
ελευθεριών σε περιφερειακά όργανα διοίκησης με μερικό έλεγχο από 
την κεντρική εξουσία (π.χ.αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα). 

Αυτοδιοίκησης η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ισχυρό συνταγματικό 
καθεστώς, αλλά και σημαντικό όγκο αρμοδιοτήτων ως προς τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ο βαθμός αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι υψηλός 
και η κρατική εποπτεία αρκετά περιορισμένη (π.χ.Σκανδιναβία).  

Ομοσπονδιακό 

Έχουμε  ένα κυρίαρχο σύνθετο κράτος, όπου η εξουσία μοιράζεται ανά-
μεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τις ομόσπονδες μονάδες (τουλάχι-
στον δύο). Το Ομοσπονδιακό κράτος έχει δύο επίπεδα διακυβέρνησης, 
το κεντρικό και το περιφερειακό.Το καθένα έχει καθορισμένες εξουσίες 
(νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές) που του παραχωρούνται από το 
Ομοσπονδιακό Σύνταγμα (π.χ. Η.Π.Α). 
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Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα  

Συγκεντρωτικό 

Πλεονεκτήματα 

 ενότητα προσωπικού 

 καλύτερος συντονισμός ενεργειών και 

δράσεων 

 δυνατότητα ομοιόμορφου ελέγχου 

 ομοιόμορφη αντιμετώπιση προβλημάτων 

 εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού 

και υλικών πόρων 

Μειονεκτήματα 

 ανάπτυξη ευνοιοκρατίας και γραφειο-

κρατίας 

 καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων 

 καθυστέρηση εργασιών που πρέπει να 

ελέγξει η κεντρική διοίκηση 

 αδυναμία ευελιξίας και αντιμετώπισης 

προβλημάτων που απαιτούν ειδικές 

γνώσεις 

 

Αποκεντρωτικό 

Πλεονεκτήματα 
 ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων 

 γρήγορη και με μικρότερο κόστος 
επίλυση προβλημάτων 

 αμεσότερη παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων 

 απήχηση αποφάσεων και των 
λύσεων που επιλέχθηκαν 

 ανάπτυξη ικανών στελεχών  

 βελτίωση παρακίνησης 

 αύξηση υπευθυνότητας 

 ικανοποίηση και αφοσίωση 
εργαζομένων 

Μειονεκτήματα 
 κατάχρηση εξουσίας από ομάδες 

συμφερόντων 

 αδυναμία στην επίλυση 
εξειδικευμένων ζητημάτων 

 σπατάλη πόρων 
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Ελληνικό εκπαιδευτικό (διοικητικό) σύστημα 

Στελέχωση-Δομή                             Εξουσία-Ευθύνη 

ΕΘΝΙΚΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

Κ.Υ.Σ.Π.Ε 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

Περιφερειακές Δ/νσεις   

Α /θμιας +Β/θμιας Εκ/σης 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
 
 

Δ/νσεις  Α/θμιας 
Εκπαίδευσης  

Π.Υ.Σ.Π.Ε 

Συντονιστές Εκ/κού 
Έργου/Σύμβουλος 

Εκπ/σης 

ΤΟΠΙΚΟ 

Νηπιαγωγεία 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 

(1974-2020) Υπ. Παιδείας -
10φ:άλλαξε όνομα 

Τι σημαίνει αυτό για εμάς; 

Κάθε φορά άλλαζαν τα πάντα: 

Εγκύκλιοι,προγράμματα 
σπουδών,αναλυτικά 
προγράμματα αλλά και 
ταμπέλες,λογότυποι 
εγγράφων,σφραγίδες κ.ά. 
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ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

Δ/ΝΣΗ ΕΚ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 



Ιεράρχηση Αρμοδιότητων Ελληνικού Εκπαιδευτικού 

Συστήματος  

Εθνικό:Χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και το Κ.Υ.Σ.Π.Ε (εκδικάζει 
πειθαρχικές υποθέσεις κατά ανωτέρων στελεχών εκπαίδευσης και 
γνωμοδοτεί για μετατάξεις,απολύσεις,αποσπάσεις και χορήγηση αδειών) 

Περιφερειακό: Διοίκηση από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας &Β/ 
θμιας Εκ/σεις  και το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. (εκδίκαση και επανεξέταση 
πειθαρχικών υποθέσεων σε επίπεδο νομού, διατύπωση προτάσεων για 
μεταθέσεις,παραιτήσεις διευθυντών ή προϊσταμένων νηπιαγωγείων, κ.ά 
εντός του νομού και αξιολόγηση της υπηρεσιακής τους κατάστασης) 

ΤΟΜΕΙΣ: Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. (θέματα 
υπηρεσιακής κατάστασης, άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, τοποθετήσεις, 
επιλογή διευθυντών και προϊσταμένων νηπιαγωγείου). Η παιδαγωγική και 
επιστημονική υποστήριξη των σχολικών μονάδων είναι έργο του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την έδρα του στον δήμο που 
βρίσκεται η Δ/νση Εκπαίδευσης. 

Τοπικό:Ανάλογα με το είδος των αποφάσεων σε: 

διοικητικά (Προΐσταμένη Νηπιαγωγείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων) 

διαχειριστικά (Σχολική Επιτροπή) 

υποστηρικτικά (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου,Σύλλογος Γονέων) 
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Βασικές λειτουργίες της Δ.Α.Δ στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα  

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα τμήμα της διοίκησης που ασχολείται 
με τον ανθρώπινο παράγοντα στον χώρο εργασίας του  και τις σχέσεις 
αλληλεπίδρασης που έχει αυτός ο παράγοντας με τη λειτουργία και εξέλιξη του 
οργανισμού.  

 Προγραμματισμός  του ανθρώπινου δυναμικού 

 Στελέχωση της εκπαίδευσης ανάλυση & περιγραφή θέσεων εργασίας, 
προσέλκυση προσωπικού, επιλογή προσωπικού) 

 Την εκπαίδευση,επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

 Την παρακίνηση & επαγγελματική ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

 Τον καθορισμό & την παροχή αμοιβών κινήτρων,ωφελημάτων και πρόσθετων 
παροχών 

 Την αξιολόγηση του έργου 

 Την επικοινωνία στις σχολικές μονάδες 

 Τις εργασιακές σχέσεις 

 Την υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο των  

 Σχολικών μονάδων 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ     

                                  - 
Αρχές 

• Νομιμότητας =  

    εφαρμόζω τους νόμους 

• Ισότητας των διοικούμενων=        

ίση μεταχείριση 

• Χρηστής διοίκησης = ενεργούμε 

με αίσθημα  δικαίου 

• Δημοσιότητας= 

    Ενημέρωση του πολίτη 

• Αιτιολογία των διοικητικών 

πράξεων   

• Προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος 

  

 

Πειθαρχική Διαδικασία 

Προκαταρκτική εξέταση= 

άτυπη συλλογή και καταγραφή 

στοιχείων και πληροφοριών 

όταν υπάρχει αμφιβολία για το 

πειθαρχικό παραπτώμα.  

Ένορκη Διοικητική Εξέταση = 

σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς εν 

δείξεις ότι έγινε  το αδίκημα. 

Πειθαρχική Ανάκριση= 

Υποχρεωτικά στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο και είναι μυστική. 

 

 

Εκπαιδευτική Διοίκηση 



 

Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διοίκησης 

 

Κατάλληλη Οργάνωση 

Ικανή Ηγεσία 

Σαφείς στόχοι 

Ύπαρξη στρατηγικού προγραμματισμού 

Πνεύμα συνεργασίας 

Λήψη σωστών αποφάσεων 

Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης 

 



Είδη ηγεσίας                                   

Χαρακτηριστικά ηγέτη 

Λήψη αποφάσεων 

• Δημοκρατικό 

• Αυταρχικό 

• Εξουσιοδοτικό 

• Πειστικό 

• Ανθρωπιστικό 

Θεωρίες 

• Προσωπικών-Ατομικών 

Χαρακτηριστικών 

• Συμπεριφοράς 

• Ενδεχομενικές Θεωρίες 

• Συναλλακτική 

• Μετασχηματιστική 

 



Σημαντικότητα του ηγέτη 

• Ρεαλιστικούς στόχους 

• Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 
θέση 

• Προσωπική υποκίνηση εργαζομένων 

• Έμφαση στην ενθάρρυνση 

• Παροχή ευκαιριών για προσωπική-
επαγγελματική ικανοποίηση 

• Ενίσχυση αμφίδρομης επικοινωνίας 

• Ενθάρρυνση εργαζομένου 

 



Παρακίνηση ή Υποκίνηση: Έμμεσες 
υποδείξεις, πληροφορίες που θα με κάνουν 
να αλλάξω συμπεριφορά μέσα από τις 
αποφάσεις που θα λάβω. 

Η Επαγγελματική Ικανοποίηση συνδέεται 
με δημογραφικούς παράγοντες, με το 
σχολικό κλίμα και με τα ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά των εργαζομένων. 

Αναγκαιότητα της Παρακίνησης: αύξηση 
παραγωγικότητας, μικρότερος αριθμός 
παραπόνων, περιορισμός απουσιών, μείωση 
ατυχημάτων κ.ά.  



Επαγγελματική Ικανοποίηση                                      

Δυσαρέσκεια 

• Εργασία με παιδιά 

• Στυλ ηγεσίας 

• Συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων 

• Αμφίδρομη 

επικοινωνία 

• Φόρτος εργασίας 

• Γραφειοκρατικές 

εργασίες 

• Χαμηλοί μισθοί 

• Έλλειψη 

υλικοτεχνικής 

υποδομής 

• Αρνητική κριτική 

40% των εκπαιδευτικών στην Αγγλία αισθάνεται  

επαγγελματική δυσαρέσκεια  λόγω της σχολικής ηγεσίας 

του! 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

• Πυρήνας του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η 
σχολική μονάδα. 

• Η αποτελεσματική λειτουργία της στηρίζεται στη 
σωστή οργάνωση της διοίκησής της. 

• Στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να είναι περισσότεροι 
ηγέτες εκτός του διευθυντή. 

• Η επικρατούσα ηγεσία είναι η μετασχηματιστική γιατί 
στηρίζεται στους στόχους, στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, στην ανάπτυξη της αμφίδρομης επικοινωνίας, 
στη συναδελφικότητα, στην εμπιστοσύνη, στη 
συνεργασία, στη συμμετοχικότητα στη λήψη  

     αποφάσεων κ.ά. 

 



ΗΓΕΣΙΑ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Σχολικό Κλίμα (1908 Perry) 

• Eίναι η ατμόσφαιρα του σχολείου 

και σχετίζεται με όσους εμπλέκονται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Ανοιχτό κλίμα 

• Κλειστό κλίμα 

• Συμμετοχής/αφοσίωσης 

• Αποφυγής/αποχής 

Νομοθετική: έμφαση στη 

νομοθεσία, έλλειψη ευλιγισίας, 

αίσθημα ασφάλειας γιατί έτσι λέει ο 

νόμος.  

Ιδιογραφική:έμφαση στις ανάγκες 

του προσωπικού 

Διεκπεραιωτική: έμφαση στην επί-

τευξη στόχων και την ικανοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού 

 

Στυλ ηγεσίας είναι το 

επαναλαμβανόμενο πρότυπο 

συμπεριφοράς που επιδεικνύει ο 

ηγέτης. 



Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού στις εκπαιδευτικές μονάδες 
 Προγραμματισμός  του ανθρώπινου 

δυναμικού 

 Στελέχωση της εκπαίδευσης (ανάλυση 
& περιγραφή θέσεων εργασίας, 
προσέλκυση προσωπικού, επιλογή 
προσωπικού) 

 Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

 Την ηγεσία,την παρακίνηση και 
επαγγελματική ικανοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού 

 Τον καθορισμό  και την παροχή 
αμοιβών κινήτρων, ωφελημάτων και 
πρόσθετων παροχών 

 Την αξιολόγηση του έργου 

 Την επικοινωνία στα πλαίσια του 
εκπαιδευτικού οργανισμού 

 Τις εργασιακές σχέσεις 

 Την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 
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Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση 

Εκπ/ση Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Επιμόρφωση 

Επαγγελματική 
Ανάπτυξη 



       
    

Λόγοι  

4 Βασικοί Παράγοντες Εκπαίδευσης   

 

 
 

• Οικονομικές, Κοινωνικές, Τεχνολογικές 

       αλλαγές 

• Οργανωτικές Αλλαγές (Νέες  

       δεξιότητες) 

• Χαμηλή Παραγωγικότητα              Βελτίωση 
απόδοσης 

• Θεσμικές αλλαγές, συλλογικές & ατομι- 

     κές συμβάσεις  

     (υγιεινή και  ασφάλεια εργαζομένων) 

 

• Αύξηση παραγωγικότητας (μικροί οργανι-σμοί για 

χρήση νέου εξοπλισμού) 

• Εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων  

      (εκπαίδευση εκτός εργασιακού χώρου σε  

      ομάδα εργαζομένων π.χ.υγιεινή & ασφάλεια) 

• Απόδοσης (Ευθύνη εκ/σης σε συγκεκριμένο στέλεχος 

του οργανισμού για την εκπ/ση του υπόλοιπου 

ανθρώπινου δυναμικού π.χ Προϊσταμένος  Τμήματος) 

• Επίτευξη στρατηγικών στόχων  

      (χρησιμοποίηση αρχών θεωριών μάθησης) 

    1.αντιστοιχία γνώσεων /ικανοτήτων    

       με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

    2.υποκίνηση +κίνητρα 

    3.τρόποι διδασκαλίας 

    4. Feedback 

    5.προσδοκώμενα αποτελέσματα  

       (σύνδεση εκπαίδευσης με εργασία)   

         



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 Επιμόρφωση: Ο Χατζηδήμου (2012:95) ορίζει ότι:«η 

επιμόρφωση είναι μια σειρά προγραμματισμένων ή άτυπων 

δραστηριοτήτων οι οποίες αποβλέπουν, μεταξύ των άλλων, 

στον εκσυγχρονισμό των γνώσεων,των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, καθώς και την κάλυψη των 

ελλείψεων της αρχικής εκπαίδευσής τους». 

• Επίσης,ο Μαυρογιώργος (1999:122) αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι «η επιμόρφωση στα ελληνικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα λειτουργεί ως μηχανισμός 

προώθησης της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής στο 

επίπεδο της καθημερινής σχολικής πράξης». 

 Οι Κάντας&Χατζής,(1991) αναφέρουν ως επαγγελματική 

ανάπτυξη  του ατόμου, τον προσανατολισμό του στον χώρο 

εργασίας του, αλλά και τις αποφάσεις του για το επάγγελμά 

του.  

 Για να συμβεί η επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε προγράμματα 

επιμόρφωσης. Η συμμετοχή τους όμως σε τέτοια 

προγράμματα δεν εξαρτάται, από τα προγράμματα και τους 

στόχους μόνο, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς αν και κατά πόσο επιθυμούν οι ίδιοι να 

καταστούν δια βίου μαθητές (Παπασταμάτης et al., 2010). 

 

 Έτσι, θα πρέπει να επιδιώκεται η συνεχής επιμόρφωσή τους 

σε θέματα που αφορούν πρωτίστως το επάγγελμα και έπειτα 

την ανέλιξη τους στην ιεραρχία (Φώκιαλη et al., 2005) 

Επιμόρφωση 

 

 

Υποχρεωτική 

 

 

 

 

 

Προαιρετική 

Εισαγωγική 

Περιοδική 

Ταχύρυθμη 

Ετήσια 

Αυτοεπιμόρφωση 

Μετεκπαίδευση 



Βασικές παραδοχές: 

1.Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων=μικρότερη οικονομική 

επιβάρυνση οργανισμού 

 

2.Ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι αναποτελεσματικό όσο 

άριστα σχεδιασμένο και αν είναι αν δεν ικανοποιεί τις 

ατομικές & οργανωσιακές ανάγκες του οργανισμού. 



Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος σε έναν οργανισμό 

 

1.Ανάλυση θέσης εργασίας 

2.Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών 

3.Διατύπωση στόχων της εργασιακής εκπαίδευσης 

4.Υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης 

5.Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης 



 

Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος σε έναν εκπαιδευτικό 

οργανισμό 

1. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης 

2. Καθορισμός του επιμορφωτικού σκοπού 

3. Επιλογή του περιεχομένου του προγράμματος 

4. Επιλογή των μεθόδων μάθησης 

5.Εφαρμογή του προγράμματος 

6.Αξιολόγηση του προγράμματος 



Εισαγωγική 
Διαρκής 

Προαγωγική 

Κοινωνικοποίηση 

Κατανόηση αρχών του οργανισμού 

Αποδοτικότητα 



 

 

Πότε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι επιτυχημένο για τους 

εκπαιδευτικούς; 

 

1.Όταν τα θέματά του καλύπτουν τις ανάγκες τους. 

2.Όταν συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί εθελοντικά. 

3.Όταν συμμετέχουν ενεργά οι επιμορφούμενοι. 

4.Όταν η θεωρία συνδέεται με πρακτικά παραδείγματα από τον χώρο 

εργασίας τους.  

5.Όταν υπάρχει θετικό κλίμα συνεργασίας εκπαιδευτών και  επιμορφου-         

    μένων 

6. Η άριστη προετοιμασία εκ μέρους των διοργανωτών όλων των 

παραμέτρων που σχετίζονται με την οργανωσιακή υποστήριξη του 

προγράμματος. 

 

 



Εκπαιδευτική πολιτική                 Επιμόρφωση  



Θεσμός 

του 

μέντορα 

και 

μεντορική 

σχέση 

• Η πρώτη αναφορά στον γενικό ορισμό της 
έννοιας του μέντορα βρίσκεται στην 
“Οδύσσεια” του Ομήρου, όπου ο Μέντωρ 
ήταν ο πιστός, πατρικός φίλος του Οδυσσέα, 
ο οποίος ανέλαβε το ρόλο του εμψυχωτή, 
καθοδηγητή και συμβούλου του νεαρού και 
αδύναμου γιου του Οδυσσέα, Τηλέμαχου.  

•   Ο Andrews (1987) ορίζει το μέντορα ως:  

• Έναν έμπειρο εκπαιδευτικό ο οποίος 
ορίζεται ή, κατά προτίμηση, 
προσφέρεται εθελοντικά να αναλάβει 
τον εποπτικό, το συμβουλευτικό, 
και μερικές φορές αξιολογικό ρόλο 
για το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.  

• Εντούτοις, η μελέτη του APEC (1997) για 
την εισαγωγική επιμόρφωση υποστηρίζει τη 
διαφοροποιημένη άποψη ότι ο μέντορας 
είναι:  

• Ένας έμπειρος εκπαιδευτικός ο 
οποίος αναλαμβάνει το ρόλο να 
προσφέρει καθοδήγηση και στήριξη 
σε έναν νεοδιόριστο εκπαιδευτικό. 

 

 



Ο Θεσμός του Μέντορα και η 

σημαντικότητά του 

 • Ο θεσμός του μέντορα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες 
στρατηγικές παροχής ατομικής καθοδήγησης και στήριξης 
(APEC, 1997; Bezzina, 2006; Commonwealth Department of 
Education, Science and Training, 2002) 

και  

• θεωρείται μία αποτελεσματική μέθοδος για στήριξη και 
κοινωνικοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η 
σημαντικότητα του θεσμού του μέντορα είναι καλά 
τεκμηριωμένη στη βιβλιογραφία και θεωρείται ως 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή οποιουδήποτε 
προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης σε σχολική βάση. 

 

•  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών, όλα τα 
αποτελεσματικά προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης 
είχαν ως κοινό στοιχείο, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη μεντόρων 
οι οποίοι συνεργάζονταν και στήριζαν τους νεοεισερχόμενους 
εκπαιδευτικούς. 

 



Χαρακτηριστικά μεντορικής σχέσης - 
Σημαντικότητα μεντορικής σχέσης 

• Η μεντορική σχέση πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και 

εμπιστευτικότητα.  

• Ο μέντορας δεν επιλύει προβλήματα αλλά είναι μάλλον ένας καλός 

ακροατής, ο οποίος ενθαρρύνει και προκαλεί τις σκέψεις των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Εκπαίδευσης της Κοινοπολιτείας (2002): 

 Στην πιο αποτελεσματική της μορφή η μεντορική σχέση θεωρείται ότι 

προσφέρει μία αμοιβαία εποικοδομητική επαγγελματική ανάπτυξη για 

μέντορες και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.  

 Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς η μεντορική σχέση παρέχει τη 

δυνατότητα αναστοχασμού για τη δουλειά τους, εξέτασης των πρακτικών 

τους και αντιμετώπισης των προκλήσεων που παρουσιάζονται κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Για τους μέντορες, το όφελος από τη μεντορική σχέση είναι το γεγονός ότι 

η μεντορική σχέση προσφέρει τη δυνατότητα στο μέντορα να 

αναστοχαστεί τις δικές του επαγγελματικές γνώσεις, πεποιθήσεις και 

πρακτικές (Commonwealth Department of Education, Science and 

Training, 2002). 



 
Σύμφωνα με το Mentoring o νεοεισερχόμενος είναι: 

 

 Ασκούμενος 

 Μαθητευόμενος 

 Προστατευόμενος 

 Αρχάριος 

 Νέος 

 



Συμπεριφορές του μέντορα και του νεοδιόριστου οι οποίες σχετίζονται με τα στάδια της 

μεντορικής σχέσης (State of Victoria, Department of Education and Early Childhood 

Development (2007) Teacher Mentor Support, Day 2 Learning Guide for Mentor). 

 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 Ο μέντορας βοηθάει το νεοεισερχόμενο να αποκτήσει συγκεκριμένους 

στόχους που σχετίζονται με τη νέα του θέση. Ο νεοεισερχόμενος είναι 

περισσότερο εξαρτημένος σ΄ αυτό το στάδιο από τον μέντορα.  

 
Α΄ Στάδιο 

Μέντορας Νεοεισερχόμενος 

 Συζητούν τις αμοιβαίες προσδοκίες και στόχους τους 

Καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης Περιγράφει και αποκαλύπτει 

Βοηθά και υποδεικνύει Είναι δεκτικός στις συμβουλές 

Συμβουλεύει και καθοδηγεί Παρατηρεί και αναλύει τις πρακτικές του 

μέντορα 

Αναγνωρίζει και επιβραβεύει Εφαρμόζει καινούργιες γνώσεις και 

στρατηγικές   

Παρέχει επαγγελματική υποστήριξη Κάνει ερωτήσεις 

Διαμορφώνει και κάνει ξεκάθαρη την 

επαγγελματική απόδοση   

  

Επεξηγεί και μοιράζεται στρατηγικές   



 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 Ο νεοεισερχόμενος είναι περισσότερο αυτόνομος στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αλλά έχει ανάγκη επίσης μιας πιο συστηματικής και τακτικής 

ανατροφοδότησης.  

 Ο νεοεισερχόμενος εξελίσσεται σταδιακά και γίνεται πιο ανεξάρτητος.  

 

 

Β΄ Στάδιο 

Μέντορας Νεοεισερχόμενος 

 Δίνουν και παίρνουν ανατροφοδότηση 

 Δημιουργούν προκλήσεις 

 Παρατηρούν 

Διαμορφώνει ξεκάθαρη εικόνα για το 

νεοεισερχόμενο 

Είναι δημιουργικός και πιο σίγουρος για τις  επιλογές του 

Βοηθά στην ανάπτυξη αποτελεσματικής 

διδακτικής πρακτικής 

Είναι ικανός να κάνει χρήση στοιχείων - αντανάκλαση 

Προσφέρει επιλογές   

Κάνει ερωτήσεις   

Διευκολύνει και επιδιώκει την 

ανεξαρτησία 

  

Προωθεί την αντανάκλαση   

Παρέχει αναγνώριση   



ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 Ο Ν δεν βασίζεται πλέον στο Μ και μπορεί να βρίσκει πιθανές λύσεις από 

μόνος του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. 

 Ο Μ και ο Ν είναι ανεξάρτητοι.  

 Η μεντορική σχέση σταδιακά επαναπροσδιορίζεται καθώς οι στόχοι 

επιτυγχάνονται και αναπτύσσεται μια συναδελφική και υποστηρικτική σχέση. 

 
Γ΄ Στάδιο 

Μέντορας Νεοεισερχόμενος 

 Συνδιαλέγονται, συναποφασίζουν και λύνουν μαζί τα προβλήματα που 

προκύπτουν. 

 Συνεργάζονται στην προετοιμασία του προγραμματισμού και της αξιολόγησης. 

 Εφαρμόζουν εναλλασσόμενη ηγεσία και αντανακλαστική πρακτική (χρήση 

ανοικτού τύπου ερωτήσεων για να παραθέσουν υποθέσεις, να κτίσουν 

εμπιστοσύνη να προβάλουν τις σκέψεις τους και να σκεφτούν εναλλακτικές 

λύσεις). 

 Παρέχουν και προσφέρουν ανατροφοδότηση. 



Συμπερασματικά 

Η μεντορική σχέση 
αποτελεί: 

«…μια σχέση συνεργασίας μεταξύ 
δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την 
ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, 

πληροφοριών και πρακτικών 
συμβουλών για ένα συγκεκριμένο 

τομέα απασχόλησης ή 
δραστηριότητας…».  

«… μια διαδικασία που 
υποστηρίζει τη μάθηση και την 

εξέλιξη…».  

« …το μοίρασμα εμπειριών 
που διευκολύνουν μια 
αμφίδρομη διαδικασία 

κτισίματος και ελέγχου των 
γνώσεων...» (Thompson, 

1999). 

“μια σχέση που δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία 
να μοιραστούν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες 

και εμπειρίες και να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν 
μέσω αυτής της διαδικασίας. Συνήθως, η μεντορική 

σχέση πραγματοποιείται μεταξύ ενός πιο 
πεπειραμένου και λιγότερο πεπειραμένου 

εκπαιδευτικού” (Office of the Director of Equal 
Opportunity in Public Employment, 1997).  
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• Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

• Καλή σχολική χρονιά με προσωπική και 
οικογενειακή υγεία! 

 


