ΔΚΘΔΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

Ο Θεζμός ηοσ Μένηορα νεοδιοριζόμενοσ εκπαιδεσηικού
Διζαγωγικό ημείωμα

ηηο 29 Ννεκβξίνπ 2010, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
έζεζε ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ην Θεζκό ηνπ Μέληνξα λενδηνξηδόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο, ε νπνία έιεμε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2010,
θαηαηέζεθαλ απόςεηο θαη πξνηάζεηο (354 ζρόιηα) από ζπλνιηθά 6 θνξείο θαη 235
κεκνλσκέλα άηνκα. πγθεθξηκέλα, ζηε δηαβνύιεπζε έιαβαλ κέξνο Παλεπηζηεκηαθά
ηκήκαηα, ηδησηηθνί ζύιινγνη θαη θνξείο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο (βι. Παξάξηεκα).
Σα ζρόιηα πνπ θαηαηέζεθαλ βαζίζηεθαλ ζηηο παξαθάησ έμη θαηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο:
1) Καηά ηε γλώκε ζαο πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ
ζεζκνύ ηνπ κέληνξα; ε θάζε άιιε πεξίπησζε δηαηππώζηε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο θαη
απόςεηο ζαο.
2)Πνηα θαηά ηε γλώκε ζαο πξέπεη λα είλαη ηα πξνζόληα, νη πξνϋπνζέζεηο, ηα
θαζήθνληα, ε δηάξθεηα θαη γεληθόηεξα ην πεξηερόκελν ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο;
3)Πνηνπο ζεσξείηε σο βαζηθνύο ζηόρνπο ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα
επηδηώθεη ν ζεζκόο ηνπ κέληνξα ηνπ λενδηνξηδόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ;
4) Πνηα είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ηα πην ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθώλ σο ππνςεθίσλ κεληόξσλ;
5)Άιιεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ
κέληνξα;
6)Δθόζνλ ην εξσηεκαηνιόγην απηό απερεί ηηο επίζεκεο επηζηεκνληθέο ζέζεηο ηνπ
ζπιινγηθνύ ζαο θνξέα, παξαθαινύκε λα αλαθέξεηε εάλ θαη ηη είδνπο δηαδηθαζίεο
εζσηεξηθήο δηαβνύιεπζεο έιαβαλ ρώξα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεηε ζηε
δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο ζαο ζηάζεο απέλαληη ζην ζεζκό ηνπ κέληνξα

ην ηέινο ηεο έθζεζεο, ζε κνξθή παξαξηήκαηνο, θαηαγξάθνληαη νη θνξείο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε.
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Οη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
αλαγθαηόηεηα ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα πνηθίινπλ Ο ζεζκόο ηνπ κέληνξα θξίλεηαη επί ησλ
πιείζησλ επηηαθηηθόο, όζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηηο
πεξηζζόηεξεο βησκαηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Η αλαγλώξηζε ηεο κε-επάξθεηαο
ησλ ππνςεθίσλ θαζεγεηώλ λα δηδάμνπλ ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζήο ηνπο εγείξεη πνηθίια ζρόιηα. Οξηζκέλνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ
όηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη δηαρσξηζκόο απηώλ πνπ ζέινπλ λα δηδάμνπλ από απηνύο πνπ ζα
αζρνιεζνύλ κε ηελ έξεπλα. Έηζη νη ππνςήθηνη θαζεγεηέο-δάζθαινη ζα κπνξνύλ από ην ηξίην
(3ν) έηνο ζπνπδώλ ηνπο λα πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια κε ηελ παξαθνινύζεζε καζεκάησλ
πνπ αθνξνύλ ηελ παηδαγσγηθή ,ηελ παηδνςπρνινγία, ηε δηδαθηηθή θαη ην ζρεδηαζκό
καζήκαηνο, ηελ ρξήζε ΣΠΔ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη άιισλ
ζπλαθώλ καζεκάησλ. Αλαθέξεηαη επίζεο ε αλαγθαηόηεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ώζηε λα
κπνξέζνπλ νη απόθνηηνη λα εγθιηκαηηζηνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο.
Θεξηλά εληαηηθά καζήκαηα ζε Παηδαγσγηθή θαη Φπρνινγία θαζώο θαη κηθξνδηδαζθαιία ζε
ζεκηλαξηαθό επίπεδν είλαη θάπνηα από ηα κέηξα πνπ ζπλεγνξνύλ ζε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.
Παξάιιειά αξθεηνί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζηεύνπλ όηη ν ζεζκόο ηνπ Μέληνξα
είλαη επηηαθηηθόο, θαζώο νη λενδηνξηδόκελνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ αλάγθε ηεο
θαζνδήγεζεο από έλαλ εκπεηξόηεξν ζπλάδειθό ηνπο, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ηνπο
εγθιηκαηίδεη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ θαζώο επίζεο λα ηνπο
ζπκβνπιεύεη ζε πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο.
Δλώ νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνύλ ζηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ
ζεζκνύ ζεσξεηηθά, πνιινί εμ απηώλ δηαθσλνύλ σο πξνο ηελ πξαθηηθή πινπνίεζήο ηνπ. Η
εύξεζε αληηθεηκεληθώλ θαη αμηνθξαηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ κεληόξσλ θαζώο θαη
ε έμσζελ θαιή καξηπξία γηα ηελ δηδαθηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο, είλαη αλαγθαία. Δπί
ηνπ πξαθηένπ πνιινί ζεσξνύλ όηη ν ζεζκόο ζα απνηύρεη εθόζνλ έρεη θαη αμηνινγηθό
ραξαθηήξα. Ο ζεζκόο ηνπ Μέληνξα ζα πξέπεη λα είλαη ακηγώο ζπκβνπιεπηηθόο.
Μεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ππνζηεξίδεη όηη δελ ππάξρεη αλαγθαηόηεηα γηα
ηνλ ζεζκό. Κάπνηνη ζεσξνύλ όηη νη λενδηνξηδόκελνη έρνπλ ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα λα

δηδάμνπλ έρνληαο απνθηήζεη ηα ηππηθά πξνζόληα από ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη
έρνληαο πεξάζεη από ηνλ δηαγσληζκό ηνπ ΑΔΠ. Αληηπαξαζέηνληαο ηελ ύπαξμε ησλ
ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη ηελ δηεμαγσγή ΠΔΚ, θάπνην η από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ
όηη είλαη ππεξβνιή λα ζπγθξνηεζεί άιινο έλαο ζεζκόο πξνβάιινληαο σο επηρείξεκα θπξίσο
ηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο ρώξαο.
Μεξηθνί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ όηη ν ζεζκόο ζα

πξέπεη λα

εμαπισζεί ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη όρη κόλν ζηνπο λενδηόξηζηνπο, αλαγλσξίδνληαο
αδπλακίεο ησλ «ζεσξεηηθά έκπεηξσλ» θαζεγεηώλ θαη δαζθάισλ. Τπνζηεξίδνπλ πσο ν
ζεζκόο ζα πξέπεη λα γίλεη πξώηα πηινηηθά, έηζη ώζηε λα αλαγλσξηζηνύλ ηπρόλ αδπλακίεο θαη
λα βειηησζνύλ, πξνηνύ εθαξκνζηεί θαζνιηθά.
Κάπνηνη πηζηεύνπλ πσο ππάξρεη κεγαιύηεξε αλαγθαηόηεηα ζηελ δεκηνπξγία
κεληόξσλ γηα ηνπο καζεηέο παξά γηα ηνπο δαζθάινπο θαη όηη ν ζεζκόο ζα πξέπεη πξώηα λα
εθαξκνζηεί εθεί, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα.
Μηα δηαθνξεηηθή άπνςε είλαη ε δεκηνπξγία ελόο θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ππό ηελ
επνπηεία ηνπ ΤΠΓΒΜΘ κε ηελ ζύζηαζε νκάδαο Μεληόξσλ, ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα
αλαηξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Η νκάδα απηή ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη κέληνξεο όισλ ησλ
εηδηθνηήησλ. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ύπαξμε ελόο κέληνξα ζε θάζε ζρνιείν γηα όιεο ηηο
εηδηθόηεηεο.
Σέινο ππάξρεη θαη ε άπνςε όηη ν ζεζκόο ζα δεκηνπξγήζεη πξνζηξηβέο κεηαμύ ησλ
ζπλαδέιθσλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εμάξηεζεο πνπ ζα δπζρεξάλνπλ ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθώλ.
Γύν θνξείο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ δηαβνύιεπζε πξνέβαιαλ ηελ αλαγθαηόηεηα
ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα, θάλνληαο αλαθνξέο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία από ην 1983 θαη
ηεθκεξηώλνληαο επηζηεκνληθά ηελ ζέζε ηνπο. Αλαθνξηθά ν ζεζκόο ιεηηνπξγεί πνιιά ρξόληα
ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ θαη επί ησλ πιείζησλ αλαθέξεηαη σο επηηπρήο κε εμαηξέζεηο
όπσο νη ρώξεο ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβίαο.
Υαξαθηεξηζηηθά Απνζπάζκαηα:
[…]Η αλαγθαηόηεηα ηνπ κέληνξα είλαη αλακθίβνιε. Θα ηνλ πεξηέγξαθα σο έλαλ εμαίξεην
εθπαηδεπηηθό πνπ απνδεδεηγκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία ζπκκεηείρε ζε επηκνξθώζεηο,
ζεκηλάξηα θαη θαηλνηόκεο δξάζεηο. Δπίζεο απηόο πνπ αγαπάεη ην παηδί θαη ην ιεηηνύξγεκά
ηνπ. παλίδνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη θαη είλαη θπζηθό πνιινί λα αλαξσηηνύληαη πσο ζα ηνπο
αλαθαιύςνπκε θαζόηη είλαη νη αθαλείο ήξσεο ησλ ζρνιείσλ. Ο κέληνξαο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξα
ζην "λέν ζρνιείν" θαζόηη ε δξάζε ηνπ ζα είλαη ζπληνληζηηθή θαη ελσηηθή. Δίλαη ν εκςπρσηήο

όρη κόλν γηα ηνπο λένπο αιιά θαη γηα ηνπο παιηνύο πνπ έρνπλ ράζεη ην θέθη ηνπο. Μπνξεί λα
είλαη έλα αθνύξαζην παξάδεηγκα. Ο κέληνξαο είλαη έλα "πξόηππν" γηα ην λέν θαη κηα
παξαθίλεζε γηα ηνλ παιηό.[…]
[…]ΠΡΟΣΔΙΝΧ αληί λα αξρίζεηε κε ηελ εηζαγσγή Μέληνξα γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο λα
εμεηάζεηε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα ηνπ Μαζεηή. Θεζκόο πνιύ πην ρξήζηκνο
θαη άκεζα πινπνηήζηκνο. ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ην ξόιν
ηνπ Μέληνξα ηνπ Νενδηνξηδόκελνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζα κπνξνύζε λα ηνλ παίμεη επηηπρώο ν
ρνιηθόο ύκβνπινο αξθεί λα ηνπ γηλόηαλ αλάζεζε ζρεηηθώλ θαζεθόλησλ θαη δηεπθνιπλόηαλ
πεξηζζόηεξν ζην έξγν ηνπ από ηε Γηνίθεζε.[…]
[…]Η αλαβάζκηζε ηεο Παηδείαο δελ εμαξηάηαη κνλό από ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή αιιά θαη
από ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε κηα θνηλσλία
κε πνιππιεζπζκηαθά , θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ν ξόινο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
είλαη ζεκαληηθόο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ . Η θάζε ρνιηθή Μνλάδα
απνηειεί θαη κηα κηθξή θνηλσλία ,πνπ απνηειείηαη από λένπ αλζξώπνπο πνπ είλαη ην κέιινλ
ηεο ρώξαο καο . Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε απηήλ ηελ κηθξή θνηλσλία είλαη πξσηεύσλ .Η
ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεαξνί
καζεηέο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο . Έθηνο από ηελ καζεζηαθή γλώζε ν
εθπαηδεπηηθόο πξνζθέξεη θαη άιιεο κνξθέο ππνζηήξημεο (ςπρνινγηθή , ζπλαηζζεκαηηθή θ.α.)
ιόγσ θνηλσληθώλ αιιαγώλ . Γηα απηό θαη ν ζεζκόο ηνπ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΗ - ΜΔΝΣΟΡΑ είλαη
έλα ζεηηθό βήκα πξνο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δπλακηθνύ όρη κνλό πξνο ηελ
ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΓΝΧΗ αιιά θαη ΓΝΧΗ σο πξνο ηηο αιιαγέο ηεο ΚΟΙΝΧΝΙΑ . Ο
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΗ - ΜΔΝΣΟΡΑ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα ηηο ηξέρνπζεο
εμειίμεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα αιιά θαη ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα, γηα ηελ ζσζηή
ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, όρη κόλν ηνπ λενδηνξηδνκέλνπ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ
εθπαηδεπηηθώλ.[…]
[…]Ο ζεζκόο ηνπ κέληνξα είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνπο λενδηνξηδόκελνπο θαη λενδηνξηζζέληεο
εθπαηδεπηηθνύο, δηόηη ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ζπκβάιεη ηόζν ηελ δηδαθηηθή ηνπ
άζθεζε θαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ ελεκέξσζε θαη πξαθηηθή όζν θαη ζηελ απηνπεπνίζεζε
ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνύ. Χο θηιόινγνο ηεο Γ/ζκηαο αξθεηέο θνξέο λένη ζπλάδειθνη κνπ
δήηεζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκά κνπ ή λα παξαθνινπζήζσ ην δηθό ηνπο γηα λα ην
βειηηώζνπλ. Η ζπκβνπιεπηηθή πξάμε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ λενδηνξηζκέλν δηόηη έρεη κηα
νπζηαζηηθή ππμίδα πιεύζεο, δελ απηνζρεδηάδεη κηκνύκελνο ηνπο δαζθάινπο ηνπο, αιιά
εκπηζηεύεηαη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνικάεη θαηλνηνκίεο. Αθόκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη
αιιεινδηδαθηηθή από ηνλ κέληνξα ζηνλ λενδηνξηζκέλν θαη ηνύκπαιηλ ώζηε λα απνθηεζεί
ζρέζε εκπηζηνζύλεο θαη γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη γηα ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ

θάζε εθπαηδεπηηθνύ. Ο ζηόρνο ηνπ ζεζκνύ είλαη δηηηόο έρεη ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηνλ καζεηή θαη κε ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθό σο επαγγεικαηία θαη σο
ζπλεηδεηό ιεηηνπξγό ηεο εθπαίδεπζεο. Οη κέληνξεο, δελ αξθεί λα έρνπλ κόλνλ ηππηθά
πξνζόληα, αιιά λα ππάξρεη ε έμσζελ θαιή καξηπξία γηα ηε δηδαθηηθή ηνπο
απνηειεζκαηηθόηεηα, λα ππάξρεη ζπδήηεζε-ζπλέληεπμε, λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηεο
δηδαζθαιίεο ηνπ θαη θπξίσο λα είλαη άλζξσπνο πνπ ζέβεηαη ηνλ ζπλάδειθν θαη έρεη σο ζηόρν
λα πξνζθέξεη.[…]

ΘΔΜΑ ΑΠΟΓΔΛΣΙΩΗ: Άξζξν 2 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=363
ΑΡΙΘΜΟ ΥΟΛΙΩΝ: 74 ζρόιηα θαηαηέζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν

Απαξαίηεην πξνζόλ γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα επσκηζηεί ην ξόιν ηνπ κέληνξα
ζύκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαβνύιεπζε, είλαη ε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηήο
δηδαθηηθή εκπεηξία, ε νπνία ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θαζνδεγεηή λα κεηαιακπαδεύεη ζην
λενδηνξηδόκελν ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ηνπ γλώζεηο θαζώο θαη ηελ πείξα ηνπ. Σν
πηπρίν ςπρνινγίαο,

ε θαιή γλώζε μέλσλ γισζζώλ, ε ζπγγξαθή εξεπλεηηθνύ έξγνπ, ε

ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ζε θαηλνηόκεο δξάζεηο,
νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε ζπλαθή ηίηιν, ε γλώζε ζηηο ΣΠΔ απνηεινύλ ερέγγπα γηα λα
αλαιάβεη θάπνηνο ην ξόιν ηνπ κέληνξα. Οη θαζνδεγεηέο ζύκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο ζα
πξέπεη λα έρνπλ κόλν εθπαηδεπηηθό ξόιν θαη όρη δηνηθεηηθό. Με άιια ιόγηα όζνη θαηέρνπλ
δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνύλ.
ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη είλαη ε εθνύζηα επηζπκία λα αλαιάβεη θάπνηνο ην
ξόιν απηό θαη ε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπ σξαξίνπ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε
ην λενδηνξηδόκελν ζπλάδειθό ηνπ. Η ζπλερήο επηθνηλσλία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα
κπνξέζεη λα επδνθηκήζεη ν ζεζκόο.
Αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπ κέληνξα νη ζπκκεηέρνληεο πξόηεηλαλ ηηο
δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο, ηε
ζύληαμε ζε ζπλεξγαζία κε ην λενδηνξηδόκελν δηαγσληζκάησλ θαη αμηνινγηθώλ ηεζη. Ο ξόινο
ηνπ κέληνξα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα θαζνδεγεηηθόο-ππνζηεξηθηηθόο-ζπκβνπιεπηηθόο θαη
όρη απηόο ηνπ απζηεξνύ αμηνινγεηή. Σν portfolio ησλ κεληνξηθώλ ζρέζεσλ θξίλεηαη σο
ρξήζηκν εξγαιείν έηζη ώζηε λα αμηνινγείηαη θαη ην δηθό ηνπ έξγν έηζη ώζηε λα εληζρύεηαη ε
δπλαηόηεηα λα δηαηεξεί ην ξόιν ηνπ κέληνξα γηα όζν δηάζηεκα ην επηζπκεί.

Οη απόςεηο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ είλαη απαξαίηεηνο ν κέληνξαο πνηθίιινπλ.
Κάπνηνη πηζηεύνπλ πσο κία εβδνκαδηαία ζπλάληεζε γηα έλα ρξόλν είλαη αξθεηή γηα λα
κπνξέζεη ν κέληνξαο λα κεηαδώζεη ηελ πείξα ηνπ ζην λέν ζπλάδειθν ηνπ. Άιινη ζεσξνύλ
πσο ε κεληνξηθή ζρέζε ζα πξέπεη λα δηαξθεί δπν ρξόληα. Όινη όκσο ζπκθσλνύλ πσο
ζεκαζία έρεη ε πνηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη όρη ε δηάξθεηα. Η ζπρλή επαθή θαζώο θαη ε
επνηθνδνκεηηθή αληαιιαγή απόςεσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή.
Σν πεξηερόκελν ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο είλαη παξόκνην κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα
παηδηά κε ηνπο γνλείο ηνπο. Ο κέληνξαο ζα πξέπεη λα είλαη αξσγόο γηα ηελ επηηπρεκέλε
εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ λενδηνξηδόκελνπ θαη ζπκπαξαζηάηεο ζηελ αληηκεηώπηζε
πξνβιεκάησλ. Δίλαη απηόο πνπ ζα ζηαζεί δίπια ζην λέν ζπλάδειθό ηνπ πνπ μεθηλά ην
δύζθνιν αιιά ζπλάκα ζπλαξπαζηηθό ηαμίδη ηνπ ζην καγηθό θόζκν ηεο εθπαίδεπζεο.
Υαξαθηεξηζηηθό απόζπαζκα:
«…Πνιύ θαιόο ν ζεζκόο ηνπ κέληνξα αξθεί λα είλαη νπζηαζηηθόο! Οη λενδηόξηζηνη
εθπαηδεπηηθνί έρνληαο ηηο γλώζεηο (πηπρία, κεηαπηπρηαθά, θιπ) νη νπνίεο βέβαηα δελ
απνηεινύλ ην δηαβαηήξην γηα ηελ επηηπρία ζην δύζθνιν έξγν πνπ "επέιεμαλ", ρξεηάδνληαη
έλαλ θαζνδεγεηή-ζπκβνπιάηνξα-ππνζηεξηθηή ζηα πξώηα ηνπο βήκαηα ν νπνίνο λα έρεη: α)
Πνιπεηή θαζαξή δηδαθηηθή εκπεηξία (15ρξόληα) ζε ηάμε θαη όρη ζε ζέζε β) Γλώζεηο
(παηδαγσγηθήο- ςπρνινγίαο- ηερληθώλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ-ΣΠΔ)γ)Ιθαλόηεηεο - δεμηόηεηεο
πνπ αθνξνύλ ηελ αλζξώπηλε δηάζηαζε θαη ηελ ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο
δ)πκκεηνρή ζε θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ αλνίγνπλ ηηο πόξηεο ηνπ ζύγρξνλνπ
ζρνιείνπ. Καζήθνληα: Βνήζεηα ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, θάζε είδνπο ππνζηήξημε πνπ ζα
ρξεηαζηεί ν λενδηνξηδόκελνο κέζα θαη έμσ από ηελ ηάμε, δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο,
ζπλδηδαζθαιία όηαλ είλαη αλάγθε θαη γεληθά λα είλαη δίπια ηνπ κε ελζπλαίζζεζε. Θα πξέπεη
όκσο ν κέληνξαο λα έρεη κεησκέλν σξάξην ώζηε λα αληαπεμέιζεη πιήξσο ζηηο ππνρξεώζεηο
απηέο. Ο ρξόλνο θαζνδήγεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ελόο έηνπο θαη
κεγαιύηεξνο ησλ δύν εηώλ εθηόο θαη αλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. Τπάξρνπλ πιήζνο
κάρηκσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ λα δώζνπλ, γη' απηό αο ηνπο "εθκεηαιιεπηνύλ..»
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Οη ζπκκεηέρνληεο επηζήκαλαλ όηη πξσηαξρηθνί ζηόρνη, ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζα
πξέπεη λα επηδηώθεη ν κέληνξαο, είλαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πνπ
αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά ν λενδηνξηδόκελνο, ε πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε

εηδηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ βνεζνύλ ην καζεηή λα εηζαρζεί απνηειεζκαηηθόηεξα ζηελ
θνηλσλία ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ λενδηόξηζησλ
εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζην λέν πεξηβάιινλ,. Οη
δπζθνιίεο αθνξνύλ θπξίσο ηελ πξνζαξκνγή ησλ λενδηόξηζησλ ζην κηθξνθιίκα ηεο εθάζηνηε
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ζηελ δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο

(ζπκπεξηθνξά καζεηώλ,

ζπλαδέιθσλ), ηελ αλάδεημε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο, αλαθνξηθά κε ηελ
δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππόζηαζεο ηνπ ηξίπηπρνπ
καζεηήο-λενδηνξηδόκελνο-κέληνξαο.
ηόρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε αλάδεημε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο καζεηή-θαζεγεηή θαη
ηεο ακθόηεξεο απνθνκηδήο εκπεηξηώλ θαη πξαθηηθώλ, γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ από απνξξένπλ από ην ζεζκό. Αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ όηη ν
ζεζκόο ηνπ κέληνξα ζα σθειήζεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο κέληνξεο, ησλ νπνίσλ ν ξόινο ζα
πξέπεη αλ είλαη ακηγώο ζπκβνπιεπηηθόο θαη όρη αμηνινγηθόο.
Κάπνηνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηηο αληηζέζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ
ζεζκό, ππνζηεξίδνληαο όηη απηόλ ην ξόιν ηνλ έρεη ν δηεπζπληήο ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ
θαζώο επίζεο θαη όηη ν ζεζκόο έρεη σο ζθνπό ηελ ραιηλαγώγεζε ησλ λενδηόξηζησλ. Σέινο
θάπνηνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ όηη νη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο
ζα πξέπεη λα άπηνληαη ηεο επζύλεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ θαη όρη ησλ κεληόξσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα:
[…]Να δείμεη ζηνπο λενδηόξηζηνπο, κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ θάλνπλ ηε δηδαζθαιία 1)
θαιύηεξε από άπνςε κάζεζεο αιιά θαη πην επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο 2) επθνιόηεξε θαη πην
επράξηζηε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, 3)πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο
Επίζεο λα βνεζήζνπλ ηνπο λενδηόξηζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αθνινπζήζνπλ πξαθηηθέο πνπ
βειηηώλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο θαη ζπκβάιινπλ ώζηε λα γίλεη ην
ζρνιείν έλαο ρώξνο όπνπ ζα ζέινπλ λα πεγαίλνπλ νη καζεηέο[…]
[…]1.Επηβνήζεζε ηεο νκαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ λενδηνξηδόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ , ζηελ
"δνύγθια" ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 2. Εηζαγσγή ηνπ ζηελ "θνπιηνύξα"
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, αιιά θαη επξύηεξα ζην ηνπηθό θνηλσληθό πιαίζην. 3.
Άκεζε ππνζηήξημε ηνπ ζε ζέκαηα, ηόζν δηδαζθαιίαο (νξγάλσζε, πξαθηηθέο, θιπ) , όζν θαη
δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλόηεηαο(ζπκπεξηθνξά καζεηώλ, θιπ.)[…]

[…]Οη βαζηθνί ζηόρνη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκνύ ηνπ Μέληνξα πξέπεη λα είλαη: 1. Η
ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 2. Η αλάπηπμε "δηαιόγνπ" γηα ηελ επίιπζε θξίζηκσλ
δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν λένο εθπαηδεπηηθόο, αληίζηνηρα όκσο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ
εκπεηξόηεξν εθπαηδεπηηθό λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηδέεο. 3. Η αλάπηπμε ηεο
έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθόο θαζεκεξηλά ζηηο
ηάμεηο. 4. Η ζπλεξγαζία γηα ηελ εθπόλεζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ βνεζνύλ ην καζεηή λα
εηζαρζεί απνηειεζκαηηθόηεξα ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Πξνθεηκέλνπ,
όκσο, ν ζεζκόο λα κελ απνβεί έλα αθόκα πεδίν ζπγθξνύζεσλ εληόο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα
δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κέζνδν εθαξκνγήο ηνπ. Εύθνια κπνξεί λα δηνιηζζήζεη είηε εθ
κέξνπο ηνπ κέληνξα, είηε εθ κέξνπο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνύ. Σέινο, επεηδή ε ηδέα είλαη
εμαηξεηηθή, ζα ζέιακε λα ηε δνύκε λα εθαξκόδεηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο, όπσο ζηνλ
πνιηηηζηηθό. Άιισζηε απνηειεί έλα είδνο θνηλσληθήο αλαγλώξηζεο θαη ηηκήο γηα ηνλ Μέληνξα.
Η ζπζζώξεπζε εκπεηξίαο ζε έλαλ ηνκέα είλαη ζεκαληηθό δήηεκα. πλήζσο έσο ηώξα πήγαηλε
ρακέλε, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζεζκνύ, δίλεηαη ε επθαηξία αμηνπνίεζήο ηεο.[…]
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Όζνλ αθνξά ζηα θίλεηξα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ
σο ππνςεθίσλ κεληόξσλ, νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ δηίζηαληαη.
Πνιινί εμ απηώλ πηζηεύνπλ πσο ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα είλαη βαζηθά γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζηνλ ζεζκό, πξνηάζζνληαο ην επηρείξεκα ηεο παξνύζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο
ζηελ ρώξα. Άιινη εμ απηώλ πηζηεύνπλ όηη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαζόινπ νηθνλνκηθά
θίλεηξα, θαζώο ζπκκεηνρή ζην ζεζκό, ζα πξέπεη λα εγείξεη ακηγώο από ηελ αγάπε γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε ζέιεζε γηα πξνζθνξά ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
ζπλαδειθηθόηεηαο. Σα νηθνλνκηθά νθέιε ζα πξνζειθύζνπλ ππνςεθίνπο, νη νπνίνη ζα είλαη
αθαηάιιεινη, θαζώο ζα πξνζβιέπνπλ κόλν ζηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο, θαζώο
επίζεο ζεσξνύλ όηη ζα δηακνξθσζνύλ πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο
θαη ηνπο Βνπιεπηέο ησλ θνκκάησλ.
Η πξννπηηθή αλέιημεο ηεο θαξηέξαο ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζσ ηνπ ζεζκνύ ηνπ
κέληνξα πξνβάιιεηαη σο έλα αθόκε θίλεηξν από πνιινύο θαζώο επίζεο θαη ε κνξηνδόηεζε
ηνπο γηα ζέζεηο ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα. Αληίζεηα
πνιινί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε παξνρή ελόο ηέηνηνπ θηλήηξνπ ζα έρεη

αξλεηηθέο

επηπηώζεηο θαζώο κπνξεί λα πξνθύςνπλ πειαηεηαθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ

ππνςεθίσλ κεληόξσλ θαη ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο.
Η κείσζε ηνπ σξαξίνπ ππό πξνϋπνζέζεηο ππνγξακκίδεηαη σο έλα αθόκε θίλεηξν γηα
ηελ ζπκκεηνρή ζην ζεζκό. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε κείσζε ηνπ σξαξίνπ από κηα (1) έσο
ηέζζεξεηο (4) ώξεο εβδνκαδηαίσο κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεληόξσλ ζε
εβδνκαδηαία επηζηεκνληθά ζπκβνύιηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είηε κε ηελ απαιιαγή
ηνπ από άιιεο εμσδηδαθηηθέο ππνρξεώζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ππεπζπλόηεηα
ηκήκαηνο, ηε ζπλνδεία καζεηώλ ζε εθδξνκέο θ.ά.
Κάπνηνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζηεύνπλ όηη ηα θίλεηξα ζα πξέπεη λα είλαη κόλν ν
εζεινληηζκόο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο, ην
ζρνιείν θαη ε ζπκκεηνρή λα είλαη εζεινληηθή. Η εζηθή επηβξάβεπζε (π.ρ. απόδνζε ηηκεηηθνύ
ηίηινπ) ησλ ζπκκεηερόλησλ θαζώο θαη ε αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο από ηελ επξύηεξε
εθάζηνηε ηνπηθή θνηλσλία ζα πξέπεη λα απνηειεί εθαιηήξην γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζηνλ ζεζκό.
Σέινο θάπνηνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ όηη ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί
πξώηα ν ζεζκόο πηινηηθά ζε θάπνηα ζρνιεία θαη ελ ζπλερεία λα γεληθεπηεί ζε νιόθιεξν ην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, αθνύ θαζνξηζηνύλ θαη δηνξζσζνύλ ηα όπνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα
πξνθύςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα παηδηά είλαη ηα κόλα πνπ
κπνξνύλ λα θξίλνπλ ηνπο ηθαλνύο γηα λα αλαιάβνπλ ζέζε κέληνξα, αξθεί λα κπνξέζνπλ λα
απνγαιαθηηζηνύλ από ηελ λννηξνπία ηνπ όηη ν ηθαλόο θαζεγεηήο είλαη απηόο πνπ βάδεη
θαινύο βαζκνύο ρσξίο απαξαίηεηα λα ηνπο κεηαιακπαδεύεη ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο. \
Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα:
[…]Σα θίλεηξα κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο: 1. Μείσζε σξαξίνπ (πνπ είλαη έκκεζε νηθνλνκηθή
απνιαβή). 2. Άκεζε νηθνλνκηθή απνιαβή (αλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη ελδερνκέλσο πειαηεηαθέο
ζρέζεηο κε πνιηηηθά θόκκαηα). 3. Μηθξή επηπιένλ κνξηνδόηεζε γηα ηελ επηινγή αξγόηεξα
ζηειερώλ εθπαίδεπζεο [αλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη θαη πάιη ελδερνκέλσο πειαηεηαθέο ζρέζεηο
αιιά θαη επηπιένλ αληζόηεηεο θαη αδηθίεο. Τπάξρνπλ κέξε κε πνιύ ιίγνπο λενδηόξηζηνπο θαη
κεγάιν αξηζκό ππνςήθησλ κεληόξσλ (βιέπε θεληξηθνύο λνκνύο) θαη κέξε κε πνιινύο
λενδηόξηζηνπο (βιέπε αθξηηηθέο πεξηνρέο θαη λεζηά)].[…]

[…]Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα θαηά ηελ άπνςε κνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην πξνθίι ησλ
κεληόξσλ πνπ έρσ ζην κπαιό κνπ. Αλ εθπαηδεπηηθνί αξρίζνπλ λα δειώλνπλ κέληνξεο κόλν γηα
ηα νηθνλνκηθά νθέιε δελ πξόθεηηαη λα αλαπηύμνπλ πνηέ νπζηαζηηθή ζρέζε κε όζνπο ρξεηαζηεί

λα ζπκβνπιεύζνπλ. Η πγηήο ζρέζε πξέπεη λα δηέπεηαη από ηελ αλάγθε θαη ησλ δύν πιεπξώλ λα
βξίζθνληαη ζε απηή. Πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη όκσο θαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ κέληνξα,
γηαηί πεξί ηέηνηαο πξόθεηηαη, κε θάπνηα εζηθή ηθαλνπνίεζε, είηε απόδνζε ηηκεηηθνύ ηίηινπ, είηε
κε θάπνηνπ άιινπ ηύπνπ επηβξάβεπζε[…]

[…]ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξμνπλ θίλεηξα ηέηνηνπ είδνπο (νηθνλνκηθά,
ππεξεζηαθά θιπ), γηαηί ζα γίλνπλ ζξπαιιίδα γηα λα μεζπάζνπλ δηαιπηηθέο αληηζέζεηο κέζα ζην
ζρνιείν. Κίλεηξα πξέπεη λα δνζνύλ ζπλνιηθά ζε έλα ζρνιείν γηα λα εθαξκόζεη θαηλνηόκεο
δξάζεηο, θαιύηεξε ρξεκαηνδόηεζε, δηεπθνιύλζεηο ζε κεηαθηλήζεηο θαη ηαμίδηα, πξνκήζεηα
πιηθνύ θαη κέζσλ θαη αλαγλώξηζε ηνπ ππεξσξηαθνύ ρξόλνπ εξγαζίαο, όπνπ απαηηείηαη. Απηά
αξθνύλ. Α, λαη, μέραζα: ΛΙΓΟΣΕΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΣΙΑ, ην κεγαιύηεξν θίλεηξν.[…]
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ρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ κέληνξα,
νη ζπκκεηέρνληεο ηόληζαλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη θάπνηνο ην
ξόιν ηνπ κέληνξα, αιιά θπξίσο ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο πνπ απαηηείηαη, έηζη
ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνιύπιεπξεο απαηηήζεηο

ηνπ ξόινπ ηνπ. Απαξαίηεηα

πξνζόληα, γηα λα αμηνπνηεζεί επνηθνδνκεηηθά ν ζεζκόο, ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο ησλ
ζπκκεηερόλησλ, απνηεινύλ ε πεληαεηήο πξνϋπεξεζία ,ηα επηζηεκνληθά πξνζόληα, ην
κεησκέλν σξάξην θαζώο θαη ε ζπλερήο επηκόξθσζε. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ
θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνύλ γηα ηελ επηινγή ηνπ κέληνξα θαζώο θαη
ζηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δνζνύλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα επσκηζηνύλ ην ξόιν απηό.
Αξθεηνί ηαπηίδνπλ ην έξγν ηνπ κέληνξα κε απηό ηνπ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ θαη
ζεσξνύλ πσο νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ην ξόιν ηνπ κέληνξα.
πκβνιή ζην ζεζκό απηό κπνξεί λα έρεη θαη ε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη ππεύζπλε
γηα θαηλνηόκεο δξάζεηο.
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνύ πξνηείλνπλ λα ππάξρεη μερσξηζηόο κέληνξαο γηα θάζε
κάζεκα, ν νπνίνο λα είλαη ζπληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο θαη αμηνινγεηήο ζε νκάδα ζρνιείσλ
(4-5).
Ο ζεζκόο ηνπ κέληνξα ,ζύκθσλα κε θάπνηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζα πξέπεη λα
ζπζρεηηζζεί κε ηελ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα εηζαρζεί

σο κάζεκα ζηηο παηδαγσγηθέο ζρνιέο. Η επηθνπξηθή ςπρνινγηθή ππνζηήξημε από εηδηθνύο
γηα λα πεηύρεη ν ζεζκόο ηνπ κέληνξα θξίλεηαη αλαγθαία.
Τπάξρνπλ θαη αξλεηηθά ζρόιηα όζνλ αθνξά ζην ζεζκό ,αθνύ θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ
πσο ζε ρώξεο(πξώελ Γηνπγθνζιαβία) πνπ εθαξκόζηεθε έρεη απνηύρεη θαη άιινη ζεσξνύλ όηη
ππάξρνπλ ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη πνπ αλαδεηνύλ
άκεζα ιύζε θαη πσο ζα έπξεπε ν δηεπζπληήο θαη ν ζρνιηθόο ζύκβνπινο λα θάλνπλ θαιύηεξα
ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα απνηεινύλ ην κέληνξα γηα ην λενδηνξηδόκελν εθπαηδεπηηθό.
Υαξαθηεξηζηηθό απόζπαζκα:
[…]Η δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη εμαηξεηηθά ππεύζπλε, απαηηεηηθή θαη ηδηαίηεξα δύζθνιε.
Γηα ην ιόγν απηό αθόκα θαη αλ θάπνηνο είλαη θάηνρνο πηπρίνπ κεηαπηπρηαθνύ ε αθόκα θαη
δηδαθηνξηθνύ ζηα παηδαγσγηθά, ζηελ δηδαθηηθή, θαη ζηελ ςπρνινγία είλαη βέβαην όηη θαηά ηα
πξώηα ρξόληα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ζα ζπλαληήζεη πνιιά πξνβιήκαηα, θαη ζίγνπξα ζα έρεη
πνιιέο απνξίεο. Είλαη απνδεδεηγκέλν, θαη όπνηνο έρεη δηδάμεη ζίγνπξα ζα ζπκθσλήζεη, όηη ε
ζεσξία από ηελ πξάμε απέρεη πνιύ θαη ην κόλν πξάγκα πνπ κπνξεί λα ελώζεη απηά ηα δπν είλαη
ε εκπεηξία. Ο ζεζκόο ινηπόλ ηνπ κέληνξα ζαλ ηδέα κεηάδνζεο εκπεηξηώλ θαη θαζνδήγεζεο ελόο
λένπ εθπαηδεπηηθνύ δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζεηηθόο θαη επνηθνδνκεηηθόο. Όκσο όπσο όια ηα
πξάγκαηα ζηελ δσή ζα πξέπεη λα θνηηάμνπκε πξσηίζησο, όρη ηη θάλνπκε αιιά θπξίσο πώο ην
θάλνπκε. Αξά θαη ζην ζεζκό ηνπ κέληνξα ζα πξέπεη πξηλ εθαξκνζηεί λα γίλεη πξνζεθηηθόο
ζρεδηαζκόο, εμαηξεηηθά πξνζεθηηθή ζέζπηζε θξηηεξίσλ γηα επηινγή εθπαηδεπηηθώλ σο κεληόξσλ
θαη ην θπξηόηεξν ν ζεζκόο απηόο λα ιεηηνπξγεί σο βνήζεηα γηα ηνλ δηνξηδόκελν εθπαηδεπηηθό
θαη όρη ζαλ έιεγρνο επί ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ε σο κέζν λέσλ κηθξνθνκκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ή
γηα λα βνιεπηνύλ θάπνηνη.[…]
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Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ όηη νη απόςεηο πνπ θαηέζεζαλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ
πιεηνςεθία ησλ κειώλ ησλ ζπιινγηθώλ ηνπο θνξέσλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ
επί ησλ πιείζησλ ήηαλ ε

θνηλνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνύιεπζεο ζηα κέιε ηνπ

εθάζηνηε θνξέα θαη ελ ζπλερεία, ύζηεξα από ηελ αηνκηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ –
απαληήζεσλ, εμνπζηνδνηήζεθε κηα νκάδα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρνιίσλ, είηε ηνλ ξόιν
απηό ηνλ αλαιάκβαλε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ εθάζηνηε θνξέα.

Υαξαθηεξηζηηθό απόζπαζκα:
[…]Οη πξνηάζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο απόςεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ΔΕΠ ηνπ ΠΣΠΕ.
Αξρηθά ζηάιζεθε ζε όια ηα κέιε ΔΕΠ ην θείκελν θαη δεηήζεθε ε ζπκβνιή ηνπο ζηε
δηακόξθσζε ησλ απαληήζεσλ. ηε ζπλέρεηα ζπγθξνηήζεθε κία επηηξνπή ε νπνία
εμνπζηνδνηήζεθε λα επεμεξγαζηεί ηηο απαληήζεηο. Σν απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζπδεηήζεσλ
θαηαγξάθεηαη ζην πθηζηάκελν θείκελν.[…]
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