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Κάθε νέος εκπαιδευτικός θα έχει τον «µέντορά» του 
 

 

Οι ρυθµίσεις για την αξιολόγηση του δόκιµου νηπιαγωγού, δασκάλου, 
καθηγητή 

  
 
Κάθε νέος εκπαιδευτικός θα αποκτήσει ένα είδος «µέντορα» ο οποίος θα τον 
παρακολουθεί, θα τον καθοδηγεί, θα τον διορθώνει. Αυτό προβλέπει, 
σύµφωνα µε πληροφορίες της «Κ», το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για 
τον αξιολογητή του δόκιµου εκπαιδευτικού. Το υπουργείο µετά το Πάσχα θα 
δώσει στη δηµοσιότητα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο θα περιέχει δύο βασικές 
διατάξεις που φιλοδοξούν να θέσουν φίλτρο στο ποιoς τελικά είναι έτοιµος 
να µπει στη σχολική τάξη και να διδάξει µαθητές. 
 

Τα δύο µέτρα 
 
Η πρώτη διάταξη αφορά το µέτρο του δόκιµου εκπαιδευτικού και η 
δεύτερη, την καθιέρωση πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης. Με 
την υιοθέτηση των δύο αυτών µέτρων το υπουργείο θέτει ένα κρίσιµο 
στοίχηµα: να εφαρµοσθεί επιτέλους ο νόµος, κάτι που θα αποτυπώσει και µία 
αλλαγή νοοτροπίας στην ελληνική εκπαίδευση. Έως τώρα, παρ' ότι 
συµπεριλαµβάνονται σε νόµους του 1985 και του 1997, τα µέτρα αυτά δεν 
υλοποιούνται, κυρίως λόγω αντιδράσεων των εκπαιδευτικών. «Ποιος 
εµπιστεύεται τους αξιολογητές όταν έως τώρα η επιλογή στελεχών 
εκπαίδευσης γίνεται µε κοµµατικά κριτήρια;», αναφέρει χαρακτηριστικά στην 
«Κ» ο πρόεδρος της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (∆ΟΕ) κ. ∆ηµήτρης 
Μπράτης. «Η αξιολόγηση προκαλεί στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς 
ανησυχία µήπως τελικά απολυθούν, γι' αυτό και προκαλεί αντιδράσεις», 
προσθέτει στην «Κ» έµπειρο στέλεχος της εκπαίδευσης. 
 
Ειδικότερα, για τον θεσµό του δόκιµου εκπαιδευτικού, η περίοδος της 
δοκιµασίας θα είναι διετής και κατόπιν ο υποψήφιος θα κρίνεται εάν 
πρέπει να καταλάβει θέση στην τάξη ή στη διοίκηση. Το υπουργείο θα 
καθιερώσει τον θεσµό του µέντορα για κάθε δόκιµο νηπιαγωγό, δάσκαλο και 
καθηγητή, κατά τα διεθνή πρότυπα. Ο µέντορας θα είναι εκπαιδευτικός της 
ίδιας ειδικότητας, που θα καθοδηγεί και θα συµβουλεύει τον δόκιµο κατά τη 
διετή περίοδο. Η τελική κρίση για το πού θα τοποθετηθεί ο δόκιµος (τάξη ή 
διοίκηση) θα γίνεται από τον µέντορα και τον οικείο σχολικό σύµβουλο, ο 
οποίος θα είναι ο δεύτερος κριτής των δόκιµων εκπαιδευτικών. Από την άλλη, 
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το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας θα παρέχεται από τα ΑΕΙ, που θα 
οργανώνουν τα σχετικά προγράµµατα, και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα το 
λαµβάνουν αφού παρακολουθήσουν τα σχετικά προγράµµατα είτε κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους είτε µετά την αποφοίτησή τους. Βέβαια, δεν 
είναι η πρώτη απόπειρα να εφαρµοσθεί κάτι τέτοιο. 
 

Παρωδία 
 
«∆εκατρία χρόνια µετά το νόµο 2525/97, η ίδια διάταξη έχει ριχτεί, µε 
ευθύνη πολλών, στον κάλαθο της «µη τήρησης των νόµων». Παράλληλα, η 
εξέταση των παιδαγωγικών γνώσεων στο πλαίσιο του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ 
εξελίχθηκε σε µια παρωδία «αξιολόγησης» µέσα από τη διαδικασία των 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Είναι σηµαντικό ότι το υπουργείο θέτει σε 
προτεραιότητα και σε νέα βάση το ζήτηµα. Αρκεί να τηρηθούν ορισµένες 
προϋποθέσεις, όπως η ανανέωση της δοµής και του περιεχοµένου των 
προγραµµάτων σπουδών στις επιστήµες της αγωγής, η συγκρότηση σε κάθε 
ΑΕΙ Ινστιτούτου Επιµόρφωσης και Παιδαγωγικής Κατάρτισης για τον 
συντονισµό και την οργάνωση των αντίστοιχων προγραµµάτων, η 
δυνατότητα συνεργασίας των ΑΕΙ µε τις σχολικές µονάδες και, κυρίως, η 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης των µελλοντικών εκπαιδευτικών», τόνισε 
στην «Κ» ο επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο κ. 
Κώστας Αγγελάκος.  
 
Από την πλευρά της η ∆ΟΕ προτείνει, µετά το πιστοποιητικό παιδαγωγικής 
επάρκειας που θα δίνεται στο ΑΕΙ, να γίνεται µια µονοετής εισαγωγική 
επιµόρφωση κοινή για όλους τους εκπαιδευτικούς, η οποία δεν θα γίνεται 
στην τάξη. Το στοίχηµα έγκειται στο να υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά, καθώς 
η εκπαίδευση εκτός από όραµα απαιτεί και πρακτικά βήµατα. 
 
 

Πηγή: «Καθηµερινή», 21/3/2010 


