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Εισαγωγικά 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται ο µεντορισµός ως ένας από τους σηµαντικούς 

άξονες στους οποίους στηρίχτηκε το ερευνητικό πρόγραµµα “Η Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη ως Πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: 

Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση” (INDUCTION). Το πρόγραµµα 

INDUCTION στόχευε στην ενίσχυση της επάρκειας των εκπαιδευτικών για 

αποτελεσµατική εφαρµογή της Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) µέσα από 

την παροχή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος εκπαίδευσης κατά τα πρώτα χρόνια 

της επαγγελµατικής τους πορείας. Επίσης στόχευε στην παροχή στήριξης και 

βοήθειας στους νεοεισερχόµενους εκπαιδευτικούς µέσα από ένα πρόγραµµα 

µεντορισµού µε στόχο τη δηµιουργία ποιοτικών εκπαιδευτικών. 

Το πρόγραµµα περιλάµβανε επιµόρφωση και κατάρτιση των νεοεισερχόµενων 

εκπαιδευτικών και των µεντόρων τους και εφαρµογή των νέων διδακτικών 

στρατηγικών της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στην τάξη µε 

στήριξη από τους µέντορες. Το στοιχείο του µεντορισµού είχε προστεθεί ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη των νέων εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη 

σηµαντικών δεξιοτήτων οι οποίες επιδιώχθηκε να καλλιεργηθούν και να 

υποστηριχθούν  µέσα από την µεντορική σχέση. 

Ο θεσµός του µέντορα έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες του 

εξωτερικού παρέχοντας στήριξη στον νέο εκπαιδευτικό (Moskowitz & 

Stephens,1997). Γενικότερα, η καθοδήγηση των νέων εκπαιδευτικών στις µέρες µας 

είναι πολύ κοινή. Παρότι και στην Κύπρο αναγνωρίζεται η σηµαντικότητά του από 

τις επίσηµες εκπαιδευτικές αρχές (Καλογήρου, Σπυροπούλου, & Παντελή, 2010), 

αυτό εφαρµόζεται σε περιορισµένη κλίµακα στο πλαίσιο επίσηµων προγραµµάτων 

(ΠΙ 2012) . 

Η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει αρκετά στοιχεία για τον µεντορισµό, ή 

αλλιώς για την καθοδήγηση, όρος που συχνά χρησιµοποιείται ως αντίστοιχος του 

µεντορισµού. Ο µεντορισµός λαµβάνει χώρα όταν ο µέντορας, ένα µεγαλύτερο άτοµο 

ηλικιακά και εµπειρικά, παρέχει πληροφορίες, συµβουλές και συναισθηµατική 



υποστήριξη σε ένα λιγότερο έµπειρο άτοµο, τον µεντορευόµενο, σε µια σχέση που 

διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Barrera, Braley, & Slate, 2010). Μια τέτοια 

σχέση χαρακτηρίζεται από σηµαντική συναισθηµατική δέσµευση των δύο µερών 

(Bowen, 1985˙ Mullen, 2005). Πολλοί υποστηρίζουν ότι η καθοδήγηση είναι ένας 

σύγχρονος τρόπος για προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη (Lindgren, 2005˙ 

Mullen & Kealy, 1999). Οι Aryee, Wyatt, & Stone (1996) πιστεύουν ότι η 

καθοδήγηση είναι µια διαδικασία στην οποία πρότυπα, αξίες και στάσεις, γλώσσα και 

κοινωνική συµπεριφορά µεταφέρονται από το ένα άτοµο στο άλλο. 

 

Καθοδηγώντας τους Νέους Εκπαιδευτικούς 

Η αποτελεσµατική στήριξη των εκπαιδευτικών απαιτεί συνεχείς αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ τους, µέσω των οποίων συζητούν και µαθαίνουν από τις επιτυχίες και τις 

αποτυχίες τους µέσα στη σχολική τάξη (Boyd, 1992). Πολλοί ερευνητές µιλούν για 

την αναγκαιότητα της στήριξης των εκπαιδευτικών ειδικά σε ότι αφορά την 

ενσωµάτωση νέων διδακτικών προσεγγίσεων και τη µετάβασή τους από τη θεωρία 

στην πράξη. Συγκεκριµένα, οι Glazer, Hannafin, & Song (2005), µελετώντας 

πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά µε την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στην 

διδασκαλία τους, υποστήριξαν ότι η ενσωµάτωση της τεχνολογίας µπορεί να γίνει 

καλύτερα µέσα από τη µέθοδο της συνεργατικής µαθητείας, παρά σε ταχύρυθµα 

σεµινάρια και εργαστήρια ή άλλες αναποτελεσµατικές µεθόδους επαγγελµατικής 

ανάπτυξης δεδοµένου ότι δεν δίνουν την ευκαιρία για εφαρµογή τους σε πραγµατικό 

µαθησιακό περιβάλλον. 

Η αποτελεσµατική ενσωµάτωση απαιτεί την απόκτηση µαθησιακών 

εµπειριών από τον εκπαιδευτικό καθώς εξασκείται, στοχάζεται και διαφοροποιεί τις 

πρακτικές του στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Όταν η µάθηση δεν συντελείται σε 

αυθεντικά περιβάλλοντα, η γνώση και οι δεξιότητες τείνουν να είναι πιο αφηρηµένες 

και µε λιγότερο νόηµα (Brown, Collins, & Duguid, 1989) µε αποτέλεσµα να µην 

µπορούν να εφαρµοστούν στην τάξη και οι εκπαιδευτικοί να αποθαρρύνονται εύκολα 

από το να ξαναδοκιµάζουν να εντάξουν τη νέα στρατηγική στην διδασκαλία τους 

(Guhlin, 1996˙ Schrum, 1999). Η µάθηση για τον εκπαιδευτικό είναι µια κοινωνική 

διαδικασία η οποία περιλαµβάνει συνεχή, επι τόπου και έγκαιρη υποστήριξη και 

ευκαιρίες για εξερεύνηση (Glazer, Hannafin, & Song, 2005) και αυτό απαιτείται για 

την απρόσκοπτη, την αποτελεσµατική και  την ουσιαστική ενσωµάτωση διδακτικών 

στρατηγικών (Hunter, 2001). Η αλληλοστήριξη της µάθησης συµβάλλει στην αύξηση 



των κινήτρων των εκπαιδευτικών και της δέσµευσής τους προς το σχολείο τους 

(Hausman & Goldring, 2001). Επίσης, διάφορες εµπειρικές µελέτες δείχνουν ότι η 

καθοδήγηση είναι αποτελεσµατική ως προς την υποστήριξη και την κοινωνικοποίηση 

των νέων εκπαιδευτικών (Ganser, 2002˙ Sinclair, 2003). 

Επίσης, ερευνητές δίνουν έµφαση στην «εκπαιδευτική καθοδήγηση»,  και όχι 

απλώς στη συναισθηµατική υποστήριξη ή απλή παροχή συµβουλών (Feiman-Nemser, 

2001). Επίσης, µέσα από την καθοδήγηση των νέων εκπαιδευτικών πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα για επαγγελµατική και για προσωπική ανάπτυξη. Οι καλοί µέντορες 

µπορεί να βοηθήσουν τους αρχάριους να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και γνώση 

σχετικά µε τις δικές τους ικανότητες (Alred & Garvey, 2000˙ McGee, 2001˙ Stanulis, 

Fallona, & Pearson, 2002) κι επίσης, η παρέµβασή τους µπορεί να έχει σηµαντική  

επίδραση στην ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ηγεσία του εκπαιδευτικού 

οργανισµού (Allsop & Benson, 1997˙ Lick, 1999). 

 

Μοντέλα Μεντορισµού 

Κύριο χαρακτηριστικό των διαφόρων µοντέλων µεντορισµού που έχουν προταθεί για 

παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών, η 

ενδυνάµωσή τους και η σταδιακή τους απόσυρση από το πρόγραµµα για να 

µπορέσουν να εργαστούν πλέον αυτόνοµα. Ως παραδείγµατα αναφέρονται,  το 

µοντέλο της γνωστικής µαθητείας (cognitive apprenticeship) (Collins, Brown, & 

Newman, 1989), οι κοινότητες πρακτικής εξάσκησης (community of practice) 

(Wenger, 1998) και το µοντέλο συνεργατικής µαθητείας (collaborative 

apprenticeship). Αυτά τα µοντέλα ενέχουν το στοιχείο της συλλογικότητας, της 

συνεργασίας και της συνεχούς ανατροφοδότησης, στοιχεία τα οποία θεωρούνται πολύ 

σηµαντικά για την υποστήριξη και την προώθηση της διδασκαλίας (Cash, Behrmann, 

Stadt, & McDaniels, 1996˙ Chyung, Repman, Lan, & Winiecki, 1997˙ Glazer, 2004˙ 

Snyder, Farrell, & Baker, 2000). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο της γνωστικής µαθητείας (Collins et al., 1989˙ 

Duncan, 1996) οι νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν να λύνουν προβλήµατα 

και να χειρίζονται πολύπλοκες εργασίες περνώντας εξελικτικά µέσα από τρία στάδια: 

την παρακολούθηση και την µοντελοποίηση των πρακτικών των πιο έµπειρων, την 

καθοδήγηση και τη µερική υποστήριξη από τους έµπειρους και την σταδιακή 

µετάβαση από την εντατική καθοδήγηση στην περιστασιακή ανατροφοδότηση καθώς 

οι νεοεισερχόµενοι γίνονται πιο επαρκείς στο θέµα. 



Ένα άλλο προτεινόµενο µοντέλο είναι οι κοινότητες πρακτικής εξάσκησης, 

όπου τα µέλη µιας κοινότητας εργάζονται µαζί για να µάθουν και να µοιραστούν 

κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες ενυπάρχουν στις καθηµερινές δραστηριότητες της 

κοινότητας (Wenger, 1998). Η συµµετοχή στην κοινότητα περιλαµβάνει την 

κοινωνική, αµοιβαία διαπραγµάτευση των νοηµάτων που προκύπτουν και την 

αλληλοκατανόηση µεταξύ των µελών. Μέσα από αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις, 

διενεργούνται ανταλλαγές µεταξύ των εκπαιδευοµένων και των διδασκόντων (Chene 

& Sigouin, 1997). Οι αλληλεπιδράσεις εξυπηρετούν τη διανοµή γνώσεων και 

στρατηγικών σε όλη την κοινότητα. 

Ένα τρίτο µοντέλο επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι αυτό της συνεργατικής 

µαθητείας, το οποίο υποστηρίζει τη µάθηση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική 

επαγγελµατική τους κοινότητα κατά τη διάρκεια της σχολικής ηµέρας. Η 

συνεργατική µαθητεία στηρίζεται σε αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

νεοεισερχόµενων και των έµπειρων εκπαιδευτικών (Glazer & Hannafin, 2006) και 

ενθαρρύνεται η αµοιβαία αλληλεπίδραση, δέσµευση και εργασία (Wenger, 1998) 

µέσα από υποστήριξη, έγκαιρη και συνεχή κατάρτιση. Το µοντέλο υποστηρίζει 

έντονες αλληλεπιδράσεις νεοεισερχόµενων-έµπειρων αρχικά και µείωσή τους καθώς 

οι νεοεισερχόµενοι γίνονται πιο επαρκείς στο θέµα τους αποκτώντας δεξιότητες 

ενσωµάτωσης νέων διδακτικών στρατηγικών. 

H αµοιβαία δέσµευση, το κοινό ρεπερτόριο και εµπειρίες των µελών της 

κοινότητας και η κοινή εργασία, αρχές και στόχοι αποτελούν τρία χαρακτηριστικά 

στοιχεία της κοινότητας πρακτικής εξάσκησης και της συνεργατικής µαθητείας που 

είναι σηµαντικά για τον αποτελεσµατικό µεντορισµό (Glazer, Hannafin, & Song, 

2005). 

 

Μεντορισµός και Παραµονή των Εκπαιδευτικών στο Επάγγελµα 

Τα προγράµµατα µεντορισµού που έχουν αναπτυχθεί σε σχολεία σε διάφορες 

περιοχές της Αµερικής σε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η διάχυτη τάση φυγής 

των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών (Croasmun, Hampton, & Hermann, 2000˙ 

Barrera, Braley, & Slate, 2010), δείχνουν ότι συµβάλλουν στην µείωση του ποσοστού 

εγκατάλειψης του επαγγέλµατος από τους νέους απόφοιτους εκπαιδευτικούς (Kajs, 

2002˙ Darling-Hammond, 2003). Επίσης έρευνες έδειξαν ότι τα ποσοστά της 

παραµονής των δασκάλων σε σχολικές περιφέρειες όπου είχε λειτουργήσει ο θεσµός 

του µέντορα, ήταν πολύ πιο ψηλά σε σχέση µε τις περιφέρειες όπου δεν υπήρχε ο 



θεσµός (Gold, 1999).  

Οι νέοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται χρόνο για να γίνουν αποτελεσµατικοί 

εκπαιδευτικοί (Portner, 2008˙ Ingersoll & Smith, 2004˙ Stanulis & Floden, 2009). 

Ερευνητές (π.χ., Claycomb & Hawley, 2000) αναφέρουν ότι για να επιτευχθεί ένα 

επίπεδο επάρκειας απαιτούνται τρία έως επτά έτη διδακτικής εµπειρίας—σε αντίθεση 

µε την απλή ικανότητα που µπορεί να αποκτηθεί στα τρία χρόνια επαγγελµατικής 

πείρας. Επίσης, φαίνεται ότι ο πρώτος χρόνος των νέων εκπαιδευτικών είναι πολύ 

σηµαντικός ως προς τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν για την ποιότητα της 

διδασκαλίας τους (Rivkin, Hanushek, & Kain, 2005). Αναµένεται ότι κατά τα πρώτα 

χρόνια της διδασκαλίας οι νέοι εκπαιδευτικοί πραγµατοποιούν τα περισσότερα κέρδη 

στην επαγγελµατική τους πορεία. 

 

Αποτελεσµατικοί Μέντορες 

Ο ρόλος του µέντορα-εκπαιδευτικού, µε τον πολύτιµο ρόλο συνεισφοράς και 

ανταλλαγής που έχει να διαδραµατίσει, διαφέρει από τους πλείστους παραδοσιακούς 

ρόλους των εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό οι µέντορες χρειάζονται προετοιµασία 

για το ρόλο και την ευθύνη που αναλαµβάνουν. Συνήθως, όµως, τους ανατίθεται αυτή 

η ιδιότητα χωρίς προετοιµασία (Holloway, 2001a). Η εκπαίδευση των µεντόρων 

πρέπει να περιλαµβάνει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την δική τους 

επαγγελµατική ανάπτυξη και που τους δίνει εφόδια για να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των νέων εκπαιδευτικών (Brooks & Sikes, 1997). 

Οι αποτελεσµατικοί µέντορες είναι σηµαντικό να διαθέτουν χαρακτηριστικά, 

όπως είναι η γενναιοδωρία χρόνου, η προθυµία για µάθηση, η ικανότητα να 

επιδείξουν απόλυτη εµπιστοσύνη, να επαινέσουν και να ενθαρρύνουν, και η 

διαφάνεια στην αναγνώριση των περιορισµών του µεντορευόµενού τους (Madison, 

Watson, & Knight, 1994). Επίσης, να είναι προσιτοί, να ακούνε, να διατηρούν την 

ακεραιότητά τους και να είναι ειλικρινείς (Brown, Katz, Hargrove, & Hill, 2003). 

Επιπλέον, να είναι πρόθυµοι να περνούν το χρόνο τους µε τους µεντορευόµενούς 

τους, να είναι ενθουσιώδεις και θετικοί για το ρόλο τους και να παρουσιάζουν 

ευελιξία, διακριτικότητα, αξιοπιστία και εµπιστευτικότητα. 

Γενικότερα διαπιστώνεται ότι , όταν οι µέντορες έχουν τύχει πρώτα 

εκπαίδευσης για να αναλάβουν τον συγκεκριµένο ρόλο οι νεοεισερχόµενοι που τους 

ανατίθενται για µεντορισµό αναπτύσσουν υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες 

διδασκαλίας (Evertson & Smithey, 2000). Έρευνες σε προγράµµατα που υιοθετούν 



τον µεντορισµό ως την κύρια µέθοδο εισαγωγής των εκπαιδευτικών (Fideler & 

Haselkorn, 1999˙ Ingersoll & Smith, 2004˙ Portner, 2008, Smith & Ingersoll, 2004˙ 

Stanulis & Floden, 2009) καταδεικνύουν ευκολότερη µετάβαση των 

νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών από την προϋπηρεσιακή εκπαίδευση στην 

πραγµατική διδασκαλία στην τάξη (Brooks & Sikes, 1997), µείωση της εκροής των 

εκπαιδευτικών και αύξηση της ικανοποίησής τους για  την εργασία τους (Andrews & 

Quinn, 2005˙ Archer, 2003˙ Bullard, 1998˙ Feiman-Nemser, 2003˙ Fuller, 2003˙ 

Holloway, 2001b˙ Stanulis & Floden, 2009). 

 

∆ιαδικασία Ανάπτυξης Προγράµµατος Μεντορισµού 

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράµµατος µεντορισµού για εκπαιδευτικούς σε 

σχολεία σήµερα περιλαµβάνει πέντε στάδια: τον προσδιορισµό της συλλογιστικής 

του προγράµµατος, την επιλογή µεντόρων και µεντορευόµενων, την εκπαίδευση των 

µεντόρων, την παρακολούθηση της διαδικασίας καθοδήγησης και την αξιολόγηση 

και αναθεώρηση του προγράµµατος (Sindelar, 1992). Οι καλές πρακτικές σχετικά µε 

τα προγράµµατα καθοδήγησης αναφέρουν ότι η επιλογή µεντόρων µε την ίδια 

πιστοποίηση και σε στενή γειτνίαση µε τους καθοδηγούµενούς τους, η παροχή 

χρόνου σε µέντορες και µεντορευόµενους για κοινό σχεδιασµό και ευκαιρίες να 

παρατηρούν ο ένας τον άλλον, ο µειωµένος φόρτος εργασίας για τους 

µεντορευόµενους και η παροχή κατευθύνσεων για τον µέντορα και τον 

µεντορευόµενο είναι σηµαντικά προγραµµατικά συστατικά και διαδικασίες (Flynn & 

Nolan, 2008) για την επιτυχία ενός προγράµµατος. 

Μια καλή σχέση µεταξύ µέντορα-µεντορευόµενου  είναι χτισµένη πάνω σε 

βάσεις δεκτικότητας και εµπιστοσύνης. Ο µέντορας πρέπει να είναι άτοµο έµπειρο, 

προσεκτικό και να ενδιαφέρεται για την υποστήριξη ενός λιγότερο έµπειρου ατόµου. 

Ο µέντορας πρέπει επίσης να λειτουργεί ως πρότυπο για να βοηθήσει τον 

νεοεισερχόµενο να προοδεύσει επαγγελµατικά (Brooks & Sikes, 1997˙ McGee, 

2001). Ο µέντορας πρέπει να είναι ενεργός ακροατής και να διευκολύνει τον 

νεοεισερχόµενο να πάρει τις δικές του αποφάσεις, να ενθαρρύνει συχνές συζητήσεις 

και να προκαλεί τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς του νεοεισερχόµενου 

(Mullen, 1999˙ Mullen & Kealy, 1999˙ Lucas, 2001˙ Alred & Garvey, 2000˙ Allsop 

& Benson, 1997). 

Ο µεντορισµός έχει επίσης δυνατότητες για την ανάπτυξη των µεντόρων αφού 

τα ερωτήµατα, οι αξίες και οι πράξεις των µεντορευοµένων παρέχουν νέες 



δυνατότητες για αυτούς (Lindgren, 2005˙ Ganser, 2002˙ Kajs, 2002). Αυτή η 

συνεργατική επίδραση, ωστόσο, εξαρτάται από τις δράσεις συνεργασίας µεταξύ 

µέντορα και µεντορευόµενου (Lick, 1999) και πρέπει να ξεκινά από µια ρεαλιστική 

άποψη του τι µπορεί να επιτευχθεί (Shea, 1994˙ Lindgren, 2000). Τα πιο επιτυχηµένα 

προγράµµατα µεντορισµού φάνηκε να είναι αυτά στα οποία υπάρχει δικτύωση 

µεταξύ των εκπαιδευτικών, δεν έχουν αξιολογικό χαρακτήρα και δίνουν έµφαση στη 

βοήθεια και την υποστήριξη, αντιµετωπίζοντας συνάµα την επαγγελµατική ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού ως ένα συνεχές, οργανικό στοιχείο, ενσωµατωµένο στη λειτουργία 

του σχολείου, παρά ως ένα ειδικό, µεµονωµένο γεγονός (Arends & Rigazio-DiGilio, 

2000). 

 

Ο Μεντορισµός στο Πρόγραµµα INDUCTION 

Η ανάπτυξη του προγράµµατος INDUCTION είχε στηριχτεί στο συνδυασµό 

στοιχείων των τριών µοντέλων επαγγελµατικής ανάπτυξης: γνωστικής µαθητείας, 

κοινότητες πρακτικής εξάσκησης και συνεργατικής µαθητείας. Αυτός ο συνδυασµός 

παρείχε τη δυνατότητα και την ευελιξία να προσεγγισθούν οι διαφορετικές οµάδες 

που είχαν συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα και οι µεταξύ τους σχέσεις: εκπαιδευτικοί 

µε διδακτική πείρα που κυµαινόταν από µηδενική ή ελάχιστη έως αρκετή, 

εκπαιδευτικοί µε  πείρα στη διδασκαλία εννοιών της ΕΑΑ/ΠΕ από µηδενική ή 

ελάχιστη έως αρκετή και τελειόφοιτοι φοιτητές προδηµοτικής εκπαίδευσης που 

βρίσκονταν στο στάδιο της πρακτικής τους άσκησης. Στην εργασία αυτή 

επικεντρωνόµαστε στην οµάδα των µεντόρων. 

Η ανάπτυξη του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις. α) Η 

προπαρασκευαστική φάση αφορούσε στην ετοιµασία των προγραµµάτων 

εκπαίδευσης των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης 

και εκπαίδευσης των µεντόρων, καθώς επίσης και για την ετοιµασία του υλικού 

στήριξης των προγραµµάτων αυτών. Σε αυτή τη φάση αναπτύχθηκαν επίσης τα 

εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος. Τα εργαλεία αυτά 

περιλάµβαναν συνεντεύξεις αξιολόγησης αναγκών και αξιολόγησης του 

προγράµµατος—αρχική και τελική συνέντευξη αντίστοιχα—από τους 

νεοεισερχόµενους και από τους µέντορες, φύλλο αξιολόγησης για ανατροφοδότηση 

των  εργαστηριών µετά την συµπλήρωση της εκπαίδευσης των νεοεισερχόµενων και 

των µεντόρων και αναστοχαστικό ηµερολόγιο δραστηριοτήτων από τους 



νεοεισερχόµενους και τους µέντορες για κάθε συνάντηση που είχαν και για κάθε 

µάθηµα που εφαρµόσθηκε.  

Παράλληλα µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος και σε συνεννόηση µε τις 

αρµόδιες εκπαιδευτικές αρχές, επιλέχθηκαν οι έµπειροι εκπαιδευτικοί  που θα 

αναλάµβαναν το ρόλο των µεντόρων. Οι µέντορες ήταν άτοµα µε πείρα τόσο στο 

επάγγελµα, όσο και στα θέµατα της ΕΑΑ. Οι νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί 

δηµοτικής και προδηµοτικής εκπαίδευσης που δήλωσαν συµµετοχή, ήταν άτοµα µε 

ένα έως τρία χρόνια υπηρεσίας χωρίς  προηγούµενη ενασχόληση και εµπειρία στα 

θέµατα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, όπως επίσης και 

εκπαιδευτικοί νεοεισερχόµενοι στο πεδίο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (ΕΑΑ).  

Στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής φάσης πραγµατοποιήθηκε διήµερη 

ενηµέρωση των έµπειρων δασκάλων και νηπιαγωγών, δηλαδή των µεντόρων, για το 

σκοπό και τους στόχους του προγράµµατος, για το τι αναµένεται από αυτούς, και 

τους επεξηγήθηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου στα σχολεία. Το πρόγραµµα 

συµπεριλάµβανε παρουσιάσεις έµπειρων δασκάλων και νηπιαγωγών, ανταλλαγή 

εµπειριών και σύσταση των οµάδων συνεργασίας (µέντορες – µεντορευόµενοι). 

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης των µεντόρων, επιδίωξε  την προετοιµασία των 

έµπειρων εκπαιδευτικών για να αναλάβουν το ρόλο των µεντόρων για την ΕΑΑ. Έτσι 

οι µέντορες συµµετείχαν σε εργαστήρια τα οποία επικεντρώθηκαν σε πρακτικές 

εφαρµογές και δυνατότητες άµεσης χρήσης της ΕΑΑ µε θεµατικούς άξονες έννοιες 

της ΑΑ, τις αρχές της ΕΑΑ και τις παιδαγωγικές τεχνικές που τη διέπουν. Έµφαση 

δόθηκε: (α) σε επιστηµονικές προσεγγίσεις στο ύπαιθρο, (β) στην εφαρµογή 

δραστηριοτήτων  στην ΕΑΑ στη βάση του Αναλυτικού Προγράµµατος και (γ) στη 

δράση στη σχολική µονάδα,  

Την προπαρασκευαστική φάση ακολούθησε η εφαρµογή του έργου στα 

σχολεία, όπου οι νεοεισερχόµενοι µε την καθοδήγηση των µεντόρων τους ανέπτυξαν 

και δίδαξαν σειρά µαθηµάτων σχετικά µε ζητήµατα ΑΑ. 

 

Αποτελέσµατα και Επιπτώσεις του Μοντέλου 

Τα πιο κάτω αποτελέσµατα είναι από το αναστοχαστικό ηµερολόγιο που τηρήθηκε 

από τους µέντορες και τους νεοεισερχόµενους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

τους για την προετοιµασία των µαθηµάτων. Οι µέντορες κλήθηκαν να καταγράψουν 

στο φύλλο εγγραφής πληροφοριών τις αρχικές τους διαπιστώσεις για τους 



νεοεισερχόµενους, τι αναµένουν από αυτούς, καθώς επίσης και τις δικές τους 

προσδοκίες σε σχέση µε τον µεντορικό τους ρόλο.  Επίσης, κατέγραψαν τους στόχους 

που τέθηκαν κατά τις συναντήσεις τους, το κλίµα της συνάντησης και τις ανάγκες 

που εντόπισαν για τους νεοεισερχόµενους. Τέλος, µε την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος οι µέντορες κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους για τους 

µεντορευόµενούς τους, το βαθµό επίτευξης των προσδοκιών τους σε σχέση µε την 

εξέλιξή τους, τη δική τους παρουσία   ως µέντορες, αλλά και τη συµβολή τους στην  

προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη των νεοεισερχόµενων. 

 

Αρχικές διαπιστώσεις των µεντόρων 

Οι µέντορες έκαναν διάφορες διαπιστώσεις για τους νεοεισερχόµενους στην 

αρχή του προγράµµατος. Καταρχήν εντόπισαν διάφορες αδυναµίες των 

νεοεισερχόµενων σε σχέση µε έννοιες και διδακτικές στρατηγικές σχετικές µε την 

ΕΑΑ, αλλά και γενικότερες επαγγελµατικές αδυναµίες. Σύµφωνα µε την µέντορα 

Μ11: 

Η νεοεισερχόµενη δεν κατανοεί σε ικανοποιητικό βαθµό έννοιες που σχετίζονται µε την ΕΑΑ 
και οι γνώσεις της γύρω από αυτές τις έννοιες δεν είναι επαρκείς. Είναι εξοικειωµένη µε 
κάποιες διδακτικές τεχνικές αλλά χρειάζεται ενίσχυση και επιµόρφωση για παιδαγωγικές 
τεχνικές όπως τη µέθοδο αντιπαράθεσης, το παιχνίδι ρόλων, κλπ. Παρουσιάζει πρόβληµα σε 
θέµατα πειθαρχίας των παιδιών στην τάξη. Μπορεί όµως να προγραµµατίσει σωστά το µάθηµά 
της, να προετοιµάσει το υλικό της και να εφαρµόσει παιδαγωγικές µεθόδους οι οποίες 
προσελκύουν την προσοχή των παιδιών… (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ1). 

 

Όπως φαίνεται πιο πάνω η µέντορας Μ1 εντόπισε δυνατά στοιχεία της 

νεοεισερχόµενης, όπως ο προγραµµατισµός µαθήµατος και η επιλογή υλικού, τα 

οποία µπορούσαν να αξιοποιηθούν για βελτίωσή της διδασκαλίας της γενικότερα 

αλλά και ειδικότερα στην ΕΑΑ. Ανάλογα, η µέντορας Μ5 διαπίστωσε αρκετές 

αδυναµίες σε σχέση µε τις γνώσεις της νεοεισερχόµενης Ν5 στα ζητήµατα ΑΑ µε τα 

οποία ασχολήθηκε, καθώς επίσης και σε σχέση µε τις απαιτήσεις της από τους 

µαθητές των οποίων οι απαντήσεις ήταν σε µεγάλο βαθµό µονολεκτικές, 

ατεκµηρίωτες και δεν ήταν σε θέση να συνδέσουν τα παγκόσµια ζητήµατα µε τα 

τοπικά. Επιπλέον, παρατηρήθηκε δυστοκία στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

Σε αυτή την περίπτωση η Μ5 προσπάθησε να βρει λύσεις για να βοηθηθεί η 

νεοεισερχόµενη, αναφέροντας ότι είναι σηµαντικό να γίνει “συζήτηση για τα 5 

                                                        
1 Για σκοπούς τήρησης της ανωνυµίας οι µέντορες καταγράφονται µε το αρχικό Μ και οι 
νεοεισερχόµεοι εκπαιδευτικοί µε το αρχικό Ν. Ο αριθµός που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τους 
διαφορετικούς µέντορες και τους νεοεισερχόµενους µε τους οποίους αντιστοιχήθηκαν. 



επίπεδα στόχων ώστε να καταλήγουµε και σε δράση [και] συζήτηση και διδασκαλία 

νέων διδακτικών τεχνικών [µε στόχο την] ενεργότερη εµπλοκή και προβληµατισµό 

των µαθητών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι την έτοιµη γνώση”. 

Επίσης, οι µέντορες Μ3 και Μ6 υπέδειξαν την ανάγκη εξοικείωσης των 

νεοεισερχόµενων µε τον οδηγό του εκπαιδευτικού για την ΕΑΑ συνδέοντας αυτή την 

ανάγκη και µε την λιγοστή εµπειρία των µεντορευόµενων. Αυτά φαίνονται στα δύο 

πιο κάτω αποσπάσµατα:  

Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τη [νεοεισερχόµενη] για σωστή εφαρµογή του Προγράµµατος 
Σπουδών της ΠΕ/ΕΑΑ, είναι ενήµερη για διδακτικές τεχνικές και υλικό που υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των στόχων της ΑΠΕΠ της σχολικής της µονάδας. Εργάζεται µε την τάξη της και 
υλοποιεί στόχους της ΑΠΕΠ της σχολικής της µονάδας. Χρειάζεται περισσότερη εξοικείωση µε 
τη χρήση των επιδιωκόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων από τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού 
(αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ3). 

 
Η ΝΕ …εργάζεται στην τάξη της συστηµατικά για να υλοποιήσει τους στόχους της ΑΠΕΠ. 

Παρόλα αυτά λόγω µικρής διδακτικής πείρας χρειάζεται κάποια βοήθεια στην οργάνωση του 
µαθήµατος και στη διαχείριση του χρόνου (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ6). 

 
Η επιδίωξη των µεντόρων ήταν µέσα από εποικοδοµητικό διάλογο και 

συζήτηση οι νεοεισερχόµενοι να κατανοήσουν έννοιες σχετικές µε την ΕΑΑ, τη 

σηµασία και την αξία της στην εκπαίδευση και µέσα από την επιλογή κατάλληλων 

διδακτικών τεχνικών να επιτευχθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της ΠΕ στην τάξη 

(αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ1, Μ5). Επιπλέον, η αξιοποίηση του Οδηγού του 

Εκπαιδευτικού για την ΠΕ/ΕΑΑ, η κατανόηση βασικών εννοιών Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ) η εξοικείωση και η εφαρµογή νέων διδακτικών τεχνικών 

(αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ3) και ο εντοπισµός διδακτικού-υποστηρικτικού 

υλικού φάνηκε να ήταν σηµαντικές προσδοκίες (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ6). Η 

απόκτηση θετικής στάσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ5), η αποβολή του άγχους για τη διδασκαλία της ΕΑΑ 

και η ενεργή συµµετοχή και δραστηριοποίηση των µαθητών ήταν άλλες σηµαντικές 

προσδοκίες (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ7). 

 

Προσδοκίες και στόχοι µεντόρων  

Οι µέντορες από την αρχή έθεσαν υψηλές προσδοκίες για την συµµετοχή τους στο 

πρόγραµµα και την παροχή βοήθειας στους µεντορευόµενούς τους: µετάδοση 

γνώσεων και εµπειριών για την ΕΑΑ µέσα από εποικοδοµητικό διάλογο (Μ1), 

παροχή βοήθειας για τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση των µαθηµάτων ώστε να 

γίνουν κατανοητές βασικές αρχές και ο τρόπος εφαρµογής του προγράµµατος 



σπουδών της ΕΑΑ (Μ4), παροχή συµβουλών, πρακτικών λύσεων και προοπτικών 

σχετικά µε διάφορα θέµατα ΕΑΑ και βοήθεια για απόκτηση απαιτούµενων 

δεξιοτήτων στοχοθεσίας, διαχείριση του χρόνου και κριτικής ανάλυσης της 

διδακτικής της µεντορευόµενης, ηθική και πρακτική στήριξη της εκπαιδευτικού (Μ6) 

και η απόκτηση αυτοπεποίθησης κατά τη διδασκαλία (Μ2, Μ6). 

Η µέντορας Μ5 µίλησε για την ικανοποίηση που αναµένει να αισθανθεί “από 

την προσφορά σε κάποιον που την έχει ανάγκη και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, [καθώς επίσης και] γνωριµία µε καινούρια άτοµα και ανάπτυξη σχέσης 

εµπιστοσύνης”. Ο µέντορας Μ7 είπε ότι αναµένει ότι η συµµετοχή του στο 

πρόγραµµα θα συνεισφέρει και στην δική του βελτίωση αναφορικά µε θέµατα 

συντονισµού και καθοδήγησης καθώς βοηθά τον νέο να εισαχθεί στο νέο πνεύµα της 

ΕΑΑ. Όπως είπε, “η πρώτη αυτή επαφή µου θα µου δώσει τη δυνατότητα να 

αντιµετωπίζω παρόµοιες δραστηριότητες µε λιγότερο άγχος και µε σαφή βελτίωση σε 

όλους τους τοµείς…” 

Γενικότερα, το θέµα της απόκτησης εµπειριών σχετικών µε τη διδασκαλία της 

ΕΑΑ και της κατάκτησης νέων διδακτικών τεχνικών και παιδαγωγικών µεθόδων, 

όπως είναι η διαλογική αντιπαράθεση, η ιδεοθύελλα, τα παιχνίδια ρόλων και η 

µελέτη πεδίου, θεωρήθηκαν σηµαντικοί στόχοι που µπορούν να συµβάλουν στην 

υλοποίηση των στόχων της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

σχολείου. Όπως τόνισε η µέντορας Μ5, “Το παιχνίδι ρόλων θα δώσει στους µαθητές 

τη δυνατότητα να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στη µάθηση και να κατανοήσουν 

βαθύτερα το ζήτηµα που µελετούν”. Επίσης, η µέντορας Μ5 διέκρινε δύο σηµαντικά 

σηµεία που συζητήθηκαν µε την νεοεισερχόµενη: γνωριµία µε τα 5 επίπεδα στόχων 

της ΠΕ και οι µονολεκτικές και µη τεκµηριωµένες απόψεις των µαθητών. 

Επιπλέον ζήτηµα που προέκυψε από την εποπτεία των νεοεισερχόµενων ήταν η 

εµπλοκή εξωτερικών φορέων. Σύµφωνα µε τον Μ7, Σε θέµατα ΕΑΑ η ΝΕ δεν 

µπορούσε να εµπλέξει εύκολα συνεργαζόµενους φορείς και δεν γνώριζε πεδία 

µελέτης κοντά στο σχολικό χώρο για να τα αξιοποιήσει στο µάθηµά της. Έτσι, οι 

στόχοι που έθεσαν αρχικά αφορούσαν τη γνωριµία µε το εγγύς περιβάλλον και τους 

χώρους που µπορούν να φανούν βοηθητικοί για  µελέτη πεδίου, την ανάπτυξη 

δικτύου συνεργασίας µε τοπικούς και άλλους φορείς που µπορεί να φανούν χρήσιµοι 

στη διδασκαλία του µαθήµατος και την ενεργό εµπλοκή της σε µαθήµατα που 

δίδασκε ο µέντορας. 

 



 

∆υνατά σηµεία και ελλείψεις 

Το φιλικό κλίµα, η δεκτικότητα και η εµπιστοσύνη, αλλά και η προθυµία για µάθηση, 

δοκιµή και εφαρµογή κάτι νέου ήταν τα στοιχεία που επέτρεψαν στην µεντορική 

σχέση να εξελιχθεί και σε µεγάλο βαθµό να πετύχει. Αυτό ίσχυσε για όλα τα ζευγάρια 

µεντόρων-νεοεισερχόµενων. Το παρακάτω απόσπασµα δείχνει αυτά τα στοιχεία: 

Φιλικό κλίµα, άριστη συνεργασία και πολύ καλή επικοινωνία. Η ΝΕ5 είναι ανοιχτή σε νέες 
ιδέες και στρατηγικές και παρόλο το δισταγµό που υπήρχε στην αρχή είναι πρόθυµη να 
δοκιµάσει σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές. Ήθελε να χρησιµοποιήσει πολλές τεχνικές, γι’ 
αυτό και χρησιµοποιήσαµε δύο σχεδόν άγνωστες για εκείνη (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ5). 

 

Επίσης, η συζήτηση, η διερεύνηση, οι εισηγήσεις και η ανταλλαγή απόψεων, το 

θετικό κλίµα, η δεκτικότητα σε νέες ιδέες και προτάσεις, αλλά και η ξεκάθαρη εικόνα 

για τους ρόλους του καθενός ήταν σηµαντικά στοιχεία, όπως φαίνεται και στο πιο 

κάτω απόσπασµα: 

Ο νεοεισερχόµενος ήταν πολύ συνεργάσιµος, έψαχνε κι από µόνος του το ζήτηµα, ερχόταν στις 
συναντήσεις µε εισηγήσεις και ήταν δεκτικός στις δικές µου εισηγήσεις. Το κλίµα ήταν 
ιδιαίτερα φιλικό, το καθετί το συζητούσαµε και βοήθησε πάρα πολύ το ότι … εργαζόµαστε στο 
ίδιο σχολείο και συµµετείχε από την αρχή της χρονιάς σε όλα τα στάδια εφαρµογής του 
[αναλυτικού προγράµµατος] της ΠΕ/ΕΑΑ στο σχολείο και ενηµερωνόταν επί δεκαπενθήµερης 
βάσης και για τους στόχους που υλοποιούσαν οι υπόλοιπες τάξεις. Ο ΝΕ4 είναι 
ευαισθητοποιηµένος σε θέµατα αειφορίας και αυτό δηµιουργούσε ακόµη πιο θετικό κλίµα στις 
συζητήσεις µας (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ4). 

 

Οι φιλικές σχέσεις, οι τακτικές συναντήσεις, ο ενθουσιασµός από την πλευρά του 

µέντορα και του µεντορευόµενου, αλλά και οι θετικές επιπτώσεις στη µάθηση µέσα 

στην τάξη φαίνεται να ήταν και πάλι πολύ σηµαντικά στοιχεία: 

Με την εκπαιδευτικό διατηρούσαµε φιλικές σχέσεις από προηγουµένως έτσι το κλίµα µεταξύ 
µας ήταν ιδιαίτερα φιλικό και άνετο. Η ΝΕ6 ήταν δεκτική σε νέους τρόπους µάθησης και 
πρόθυµη να πειραµατίζεται µε νέες ιδέες. Επίσης, ήταν πρόθυµη να εφαρµόζει τα καινούργια 
πράγµατα που µάθαινε στην δουλειά της αλλά και ήταν αφοσιωµένη στην προσπάθεια για την 
ανάπτυξη και επέκταση των ικανοτήτων της στην εφαρµογή της ΕΑΑ. Οι συναντήσεις µας 
γίνονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα και η εκπαιδευτικός διέθετε προσωπικό αίσθηµα 
ευθύνης και υποχρέωσης (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ6). 

 

Οι µέντορες εντόπισαν κάποια προβλήµατα που αφορούσαν κυρίως την έλλειψη 

χρόνου, φοβίες για το κατά πόσο µια νέα προσέγγιση θα πετύχει κυρίως από πλευράς 

οργάνωσης, σύνδεση προβληµάτων - αιτιών από τους µαθητές και ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης: 

[Η ΝΕ5] προσπάθησε πολύ να εφαρµόσει ότι συµφωνήθηκε. Η ιδεοθύελλα / καταιγισµός ιδεών 
έγινε µε επιτυχία και ενθουσίασε τους µαθητές. Θα µπορούσε όµως να δοθεί περισσότερος 
χρόνος για να κατανοηθούν όλες οι έννοιες και να βοηθηθούν όλοι οι µαθητές στη 
χαρτογράφηση εννοιών. Επειδή ήταν η πρώτη φορά που η ΝΕ5 δοκίµαζε κάτι τέτοιο στην τάξη 
της, αρκετοί µαθητές δυσκολεύτηκαν στη σύνδεση των προβληµάτων και των αιτίων και στην 



κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη. Παρόλα αυτά όλοι οι µαθητές ενθουσιάστηκαν µε τις νέες 
τεχνικές και έδειξαν να απολαµβάνουν το µάθηµα… Οι µαθητές καλλιέργησαν την 
παρατηρητικότητά τους, αλλά η ανάπτυξη κριτικής σκέψης δεν [προωθήθηκε] πολύ 
(αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ5). 

 

Οι νεοεισερχόµενοι καταπιάστηκαν µε ζητήµατα ΕΑΑ σε διάφορα µαθήµατα. Σε 

κάποιες περιπτώσεις λήφθηκαν αποφάσεις για αναπροσαρµογή µαθηµάτων µε βάση 

το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι µαθητές: 

Παρόλο που το µάθηµα αυτό δεν είχε άµεση σχέση µε την Περιβαλλοντική Πολιτική του 
σχολείου, λόγω του ότι οι µαθητές της ΝΕ5 επέδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι υπανάπτυκτες χώρες αποφασίσαµε να 
προσαρµόσουµε το µάθηµα στα ενδιαφέροντα των µαθητών (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ5). 

 

Οι µέντορες Μ3, Μ5 και Μ6 υπέδειξαν γενικότερα κάποια σηµεία τα οποία 

αποτέλεσαν αδυναµίες κυρίως λόγω της έλλειψης διδακτικής πείρας από τους 

νεοεισερχόµενους το οποίο δεν τους επέτρεψε να εστιάσουν στην πολυπλοκότητα 

των προβληµάτων και στην ανάπτυξη της συστηµικής σκέψης. Επίσης υπήρξαν 

προβλήµατα στην κατανόηση κάποιων εννοιών και στην εφαρµογή κάποιων 

διδακτικών στρατηγικών από την πλευρά των νεοεισερχόµενων: 

Λόγω της απειρίας της ΝΕ χρειάζεται περισσότερη εµβάθυνση για την κατανόηση της 
συνθετότητας των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Η απλοϊκή αντιµετώπισή τους δεν βοηθά στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών… Παρόλο που είχε διαβάσει βοηθήµατα σχετικά 
µε την εφαρµογή των νέων τεχνικών, κατά την εφαρµογή τους λίγο δυσκολεύτηκε λόγω της 
απειρίας της (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ5). 
 
Λόγω της µικρής διδακτικής της πείρας η [ΝΕ6] χρειάζεται βοήθεια στο να µπορεί η ίδια να 
αξιολογεί τα µαθήµατά της έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις πληροφορίες που 
απορρέουν από την αξιολόγηση, για βελτίωση της διδασκαλίας - µάθησης. Χρειάζεται κάποια 
βοήθεια κατά τη στοχοθεσία (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ6). 

Η έλλειψη χρόνου δεν επέτρεψε στους µέντορες και τους µεντορευόµενους να 

επεξεργαστούν τις έννοιες και να δοκιµάσουν πολλές φορές τις διδακτικές 

στρατηγικές.  

 

Ο σηµαντικός ρόλος των µεντόρων 

Γενικώς τα οφέλη της συνεργασίας µέντορα-νεοεισερχόµενου φάνηκε να ήταν 

αρκετά παρά τις δυσκολίες που είχαν να αντιµετωπίσουν, όπως ήταν κυρίως ο 

περιορισµένος χρόνος και η διευθέτηση συναντήσεων. Οι µέντορες έδωσαν έµφαση 

στον σηµαντικό ρόλο που διαδραµάτισαν ως προς την εξοικείωση των 

νεοεισερχόµενων µε το αναλυτικό πρόγραµµα της ΠΕ και της ΕΑΑ, την κατανόηση 

σηµαντικών εννοιών, την εφαρµογή νέων, εξειδικευµένων διδακτικών στρατηγικών 

στο πλαίσιο της ΠΕ/ΕΑΑ και την εξεύρεση πηγών και κατάλληλου υλικού. Επίσης 

όφελος υπήρξε και στην ανάπτυξη γενικότερων διδακτικών δεξιοτήτων που αφορούν 



την οργάνωση χρόνου, τη στοχοθεσία και την ανάπτυξη ενός ενδιαφέροντος 

µαθήµατος για αποτελεσµατική µάθηση από τους µαθητές. Τα πιο κάτω 

αποσπάσµατα δείχνουν αυτά τα στοιχεία: 

Για τη χρονική διάρκεια που είχαµε στη διάθεσή µας και λαµβάνοντας υπόψη πως ήταν πολύ 
δύσκολο να διευθετηθούν οι µεταξύ µας συναντήσεις και επικοινωνίες, καλύφθηκαν αρκετές 
ανάγκες της νεοεισερχόµενης σε σχέση µε την εφαρµογή του ΑΠ της ΠΕ/ΕΑΑ… Θέµατα 
καλύτερης οργάνωσης του διδακτικού χρόνου, καλύτερης οργάνωσης της τάξης και τρόποι 
εξεύρεσης και αξιοποίησης διάφορων εγχειριδίων, ιστοσελίδων, ψηφιακών εργαλείων στα 
πλαίσια του µαθήµατος της ΠΕ/ΕΑΑ (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ3). 
 
Η [Ν] απόκτησε θετική στάση για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και µε την 

οργάνωση και εφαρµογή των µαθηµάτων απέκτησε κάποια διδακτική εµπειρία στο 
συγκεκριµένο µάθηµα. Η διδασκαλία των µαθηµάτων µε τη χρήση σύγχρονων παιδαγωγικών 
τεχνικών έκαναν τα µαθήµατα πιο ενδιαφέροντα για τους µαθητές κάτι που φάνηκε και από τη 
συµµετοχή τους, αφού αυτές οι µέθοδοι συµβάλουν στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών.  Η 
[Ν] γνώρισε τα 5 επίπεδα στόχων που αφορούν την ΠΕ και έθεσε κατάλληλες δραστηριότητες 
για την επίτευξή τους (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ5). 

 
…Πιστεύω ότι συνέβαλα στην οµαλή ένταξη και προσαρµογή της νεοεισερχόµενης στην 

ΕΑΑ, η καθοδήγησή µου ήταν διαρκής, κυρίως στο παιδαγωγικό και διδακτικό κοµµάτι και η 
στήριξή µου στο συναισθηµατικό τοµέα ήταν σηµαντική. Μέσα από την εξατοµικευµένη 
βοήθεια που της παρείχα σε γενικά αλλά και ειδικά ζητήµατα σχετικά µε την ΕΑΑ, πιστεύω 
βοήθησα στην βελτίωση της επαγγελµατικής της κατάρτισης (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ1). 

 
Αυτό που σίγουρα κατάλαβα από την όλη µου εµπλοκή στο πρόγραµµα είναι ότι η [Ν] τώρα 

σε συνδυασµό µε τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες της είναι ένας πιο 
ολοκληρωµένος εκπαιδευτικός µε πιο πολλές δυνατότητες.  Μακάρι να είχαµε και εµείς 
παρόµοια προγράµµατα όταν είµαστε νεοεισερχόµενοι. Πολλής πολύτιµος χρόνος θα 
εξοικονοµήτουν και πολλά λάθη θα αποφεύγονταν (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Μ7). 

 

Το όφελος των νεοεισερχοµένων  

Το όφελος από την συνεργασία είναι σηµαντικό να ειδωθεί επίσης και από την 

σκοπιά του νεοεισερχόµενου. Οι νεοεισερχόµενοι υπέδειξαν δυσκολίες και 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σχετικά µε το “ψάξιµο” που απαιτείται για την καλή 

οργάνωση ενός µαθήµατος και µε τον προγραµµατισµό: 

Χρειάζεται αρκετό «ψάξιµο» για να επιτευχθεί µια καλή οργάνωση του µαθήµατος. Ο 
εµπλουτισµός του µε οπτικοακουστικό υλικό [και] παιχνίδια αντιπαράθεσης καλλιεργεί την 
κριτική σκέψη και βοηθά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται. Επίσης συµβάλλει στην 
ενεργό και άµεση εµπλοκή των µαθητών… Χρειάζεται αρκετός χρόνος για να οργανωθεί 
σωστά το µάθηµα και να βρεθούν τα κατάλληλα µέσα που θα αξιοποιηθούν. Επίσης υπάρχουν 
αρκετές απορίες για την πορεία που θα ακολουθηθεί για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται 
(αναστοχαστικό ηµερολόγιο Ν5). 

 

Οι συναντήσεις µε τους µέντορες ήταν σηµαντικές για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών. Μέσα από µια διαδικασία καταγραφής αποριών και συζήτησης οι 

µέντορες τους καθοδήγησαν για να οργανωθεί σωστά το µάθηµα. Η Ν5 είπε ότι η 

µεντορικη σχέση της πρόσφερε: “Εµπλουτισµό γνώσεων και εµβάθυνση στο σχετικό 

αντικείµενο. Απόκτηση περισσότερων εµπειριών που βοηθούν στην 



αποτελεσµατικότερη και σωστότερη διδασκαλία του µαθήµατος” (αναστοχαστικό 

ηµερολόγιο Ν5). 

Πιο κάτω η νεοεισερχόµενη Ν3 αναφέρει µε λεπτοµέρεια τον τρόπο εργασίας 

της µε την µέντορά της και το πώς βοηθήθηκε για να αποφασίσει το τι θα διδάξει και 

πώς: 

Μετά από συζήτηση αποφασίσαµε να επικεντρωθούµε στα απορρίµµατα σε σχέση µε την 
κατανάλωση. Συζητήθηκε ο γενικός σκοπός του µαθήµατος που θα ήταν η σύνδεση των 
καταναλωτικών συνηθειών µε το πρόβληµα των απορριµµάτων καθώς και ο προβληµατισµός 
για τις καταναλωτικές τους ανάγκες και το ρόλο των ΜΜΕ. Η µέντορας εξήγησε ότι οι στόχοι 
στα µαθήµατα θα πρέπει να είναι παρµένοι από την ΑΠΕΠ της σχολικής µονάδας.  Έγινε  
ιδεοθύελλα για τις δραστηριότητες που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν... Η ανατροφοδότηση 
που δόθηκε από τη µέντορα έιναι ότι... ίσως θα ‘ταν καλά να επικεντρωθούµε στο πρώτο 
µάθηµα [στη] σύκριση του σύγχρονου τρόπου ζωής σε σχέση µε τα παλιά χρόνια, έτσι ώστε τα 
παιδιά να προβληµατιστούν πότε είχαµε περισσότερα απορρίµµατα, τώρα ή στο παρελθόν και 
κατά πόσο έχει κάποιο ρόλο ο τρόπος ζωής µας σε αυτό. Τότε συµφωνήθηκε να το σκεφτούµε 
περισσότερο, να ψάξουµε για υλικό που ίσως θα µας βοηθήσει και να καταλήξουµε σε επόµενη 
συνάντηση (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Ν3). 
 

Οι Ν3 και Ν8 τόνισαν τα χαρακτηριστικά των µεντόρων τους, τα οποία ήταν 

σηµαντικά για τον ρόλο που ανέλαβαν και για την ανάπτυξη προσωπικής και 

επαγγελµατικής σχέσης: 

...Ήταν πολύ καλή ακροάτρια, άκουσε µε προσοχή τις σκέψεις µου και τις ιδέες µου και στη 
συνέχεια τις αναπτύξαµε και τις εξελίξαµε µαζί. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός 
αναφέροντάς µου καλές πρακτικές που εφαρµόστηκαν σε άλλα σχολεία και ήταν πρόθυµη να 
µε βοηθήσει στο καθετί (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Ν3). 

 
Ήταν καθηγητής και σύµβουλος γιατί ανά πάσα στιγµή µπορούσα να αποταθώ για 

διευκρινίσεις, συµβουλές και ανταλλαγή απόψεων. Με εφοδίασε µε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες , γνώσεις και υλικό για να µπορέσω να ανταπεξέλθω. Με υποστήριξε σε όλη την 
διάρκεια των µαθηµάτων. Το κλίµα επικοινωνίας ήταν φιλικό και συνεργατικό εφόσον 
ανταλλάξαµε απόψεις χωρίς ανταγωνισµό... (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Ν8). 

  

Όπως τόνισε η Ν8 το όφελος της συνεργασίας µεταφέρεται και στην σχολική µονάδα, 

αφού όπως είπε, «Ήρθα σε επαφή και εξοικειώθηκα µε νέες διδακτικές στρατηγικές, 

οι οποίες βοηθούν ώστε να εντάξω περιβαλλοντικά θέµατα σε ένα συλλογικό πλαίσιο 

της σχολικής µονάδας στην οποία ανήκω» (αναστοχαστικό ηµερολόγιο Ν8). 

 

Μια σηµαντική επισήµανση έγινε από την νεοεισερχόµενη Ν8, η οποία τόνισε τη 

σηµασία να µαθαίνουµε και από αλλού για όφελος της επαγγελµατικής µας 

ανάπτυξης αντί απλά να κλεινόµαστε στη σχέση µε τον µέντορα και να αρκούµαστε 

µόνο σε αυτήν: «Με τη µελέτη των νέων τεχνικών και το άλλο έντυπο υλικό νιώθω 

αρκετή αυτεπάρκεια αν και θα επιθυµούσα να παρακολουθήσω συνέδριο για την 

ΕΑΑ µε παραδείγµατα εφαρµογών µαθηµάτων κι από άλλους συναδέλφους» 

(αναστοχαστικό ηµερολόγιο Ν8). 



Συµπεράσµατα και Καταληκτικά Σχόλια 

Για πολλούς από τους µέντορες ήταν πρωτόγνωρη η εµπειρία του µεντορισµού. Όλοι 

δήλωσαν ότι ήταν µια εµπειρία ωφέλιµη τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 

νεοεισερχόµενους. Στις περιπτώσεις όπου οι νεοεισερχόµενοι ήταν εντελώς άπειροι η 

αλληλεπίδραση ήταν πιο στενή µε περισσότερη εξάρτηση του νεοεισερχόµενου από 

τον µέντορα, ενώ στις περιπτώσεις όπου οι νεοεισερχόµενοι ήταν λίγο πιο 

πεπειραµένοι, η σχέση ήταν πιο δυναµική µε τα δύο µέρη να συνεισφέρουν πηγές και 

ιδέες. 

Οι µέντορες αποσκοπώντας στο να συµβάλουν στην προαγωγή των 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόµενου, έγιναν οι ίδιοι πρότυπα προς 

µίµηση, διδάσκοντας, πληροφορώντας, εξηγώντας, εµπνέοντας, συµβουλεύοντας, 

προκαλώντας και ενθαρρύνοντας το νέο συνάδελφό τους. Με αυτόν τον τρόπο, όχι 

µόνο διευκολύνθηκε το δειλό ξεκίνηµα των αρχάριων εκπαιδευτικών, αλλά και 

αναβαθµίστηκε η ποιότητα της διδασκαλίας τους. Στο σύντοµο χρονικό διάστηµα που 

έλαβε χώρα το πρόγραµµα INDUCTION φάνηκε ότι, παρά τις δυσκολίες που 

υπήρξαν, ικανοποίησε αρκετές από τις ανάγκες των νεοεισερχόµενων σε θέµατα 

εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη αλλά και επαγγελµατικής ανάπτυξης 

γενικότερα. Τέτοια προγράµµατα είναι σηµαντικό να υπάρχουν, να θεσµοθετούνται 

και να αντιµετωπίζονται µε υπευθυνότητα, σοβαρότητα και καλή οργάνωση. 
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