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Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας 

και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, 

χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα και από πολλαπλές “κρίσεις” στο πεδίο της οικονοµίας, 

της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Οι συνθήκες αυτές κάθε άλλο παρά ευνοϊκές 

είναι για την ευηµερία του ανθρώπου. Η έντονη οικονοµική κρίση που πλήττει 

σήµερα ένα µεγάλο µέρος του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένων και αναπτυγµένων 

χωρών, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την περιβαλλοντική κρίση και ταυτόχρονα 

συνδέεται και µε την κρίση στις σύγχρονες κοινωνίες.  

 

Η περιβαλλοντική κρίση πηγάζει από τη µη αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, 

τη σπατάλη των φυσικών πόρων και ενέργειας, µε ζητούµενο τη “φθηνή” µαζική 

παραγωγή προς ικανοποίηση των καταναλωτικών µας ορέξεων. Το υφιστάµενο 

µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης υποβαθµίζει το περιβάλλον και οδηγεί σε 

σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήµατα (π.χ. περιβαλλοντική ρύπανση, κλιµατικές 

αλλαγές, συρρίκνωση της βιοποικιλότητας…) τα οποία διαταράσσουν την οικολογική 

ισορροπία και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των οικοσυστηµάτων και κατά 

συνέπεια του ίδιου του ανθρώπου. Ταυτόχρονα η περιβαλλοντική κρίση συνδέεται µε 

κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα (π.χ. φτώχια, οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί 

µετανάστες, παραγωγή και κατανάλωσης). Η αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών 

απαιτεί µια αειφορική, βιώσιµη και µόνιµη λύση.  

 

Η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι το είδος της ανάπτυξης η οποία υπόσχεται να 

επαναφέρει την ισορροπία στο παγκόσµιο σύστηµα Περιβάλλον – Οικονοµία – 

Κοινωνία συνυπολογίζοντας τα τρία και επιδιώκοντας µακροπρόθεσµη βελτίωση και 

διατήρηση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η Αειφόρος Ανάπτυξη όµως για να 

επιτευχθεί απαιτεί µια παγκόσµια επανάσταση στον τρόπο σκέψης και δράσης των 

πολιτών. Απαιτεί την ανάπτυξη σεβασµού, κριτικής και συστηµικής σκέψης, 

συµµετοχής και ενδιαφέροντος, την ενστάλαξη ηθικών αξιών καθώς και σηµαντικές 

δεξιότητες λύσης προβλήµατος, αναστοχασµού και αξιολόγησης. Απαιτείται επίσης 

συνεργασία και συντονισµένες δράσεις σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
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επίπεδο και µε τη συµµετοχή και συνεργασία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και 

των πολιτών (Μητούλα, Αστάρα, & Καλδής, 2008). Στην αναζήτηση της λύσης 

αυτής, στο επίκεντρο των συζητήσεων και των αντιπαραθέσεων τίθεται ο ρόλος της 

εκπαίδευσης ως το µέσο το οποίο θα οδηγήσει στη διαµόρφωση ενεργών πολιτών, 

ικανών να κτίσουν ένα καλύτερο µέλλον. Η ικανότητα τους αυτή θα πηγάζει όχι µόνο 

από την απόκτηση ενός σώµατος γνώσεων σε σχέση µε τα ζητήµατα του 

περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, αλλά και στην ικανότητα και διάθεσή 

τους να συµµετέχουν ενεργά  και υπεύθυνα για την επίλυση των ζητηµάτων αυτών.  

 

Σε αυτή την πρόκληση η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) δίνει λύσεις 

και εισηγείται τρόπους µε τους οποίους µπορούν οι πολίτες να αποκτήσουν τα εφόδια 

που χρειάζονται για να διαµορφώσουν το αειφόρο µέλλον που θα τους διασφαλίζει 

υψηλή ποιότητα ζωής (UNESCO, 2010, σελ.4). Τα χαρακτηριστικά της ΕΑΑ που 

συµβάλλουν στην ενίσχυση των πολιτών συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων το 

δυναµικό, εξελικτικό, κοινωνικά κριτικό και προσανατολισµένο στις αξίες και δράση 

χαρακτήρα της καθώς και την ολιστική, συστηµική και διεπιστηµονική προσέγγιση 

της γνώσης (Νικολάου, 2012). 

 

Η ανάγκη για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και προώθησης της ΑΑ, οδήγησε 

στον καθορισµό της ∆εκαετίας 2006-2015 ως ∆εκαετίας για την ΕΑΑ (UNESCO 

2005). Στα πλαίσια της δεκαετίας προωθήθηκε η ενσωµάτωσή της ΕΑΑ στα 

εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών που δεσµεύτηκαν να την υλοποιήσουν, ώστε 

µέσα από την επίτευξη των στόχων της να επέλθει η αλλαγή που επιδιώκεται. Για την 

υλοποίηση των στόχων της ΑΑ και της ΕΑΑ απαιτούνται αλλαγές και 

µεταρρυθµίσεις στις δοµές των συστηµάτων εκπαίδευσης. H Κύπρος 

ανταποκρινόµενη στις ανάγκες αυτές που αναδείχθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο στον 

τοµέα της ΕΑΑ, ενσωµατώνει από την ακαδηµαϊκή χρονιά 2011- 2012 την ΕΑΑ στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσα από σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στα αναλυτικά 

προγράµµατα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.   

 

Η αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών, εξαρτάται από τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καταρτισµένος και δεν 

διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή. Για την 

εφαρµογή των νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων και της εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού υλοποιεί σειρά 

επιµορφωτικών προγραµµάτων τα οποία απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και 
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σκοπό έχει µέσα από την επιµόρφωση µιας κριτικής µάζας εκπαιδευτικών να 

εµβολιάσει τα σχολεία µε εκπαιδευτικούς ικανούς να στηρίξουν την εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση. Παράλληλα υφίσταται έντονα η ανάγκη για ένταξη της ΕΑΑ και στα 

προγράµµατα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που θα κληθούν 

να διδάξουν το θέµα. 

 

Η οµάδα των νεοεισερχοµένων, όπως και η οµάδα των φοιτητών δασκάλων είναι µια 

ιδιαίτερη οµάδα εκπαιδευτικών. Οι νεοεισερχόµενοι στο επάγγελµα εκπαιδευτικοί 

καλούνται να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που αφορούν τις 

στοιχειώδεις παιδαγωγικές τους δεξιότητες και συνδέονται µε την ανάγκη για 

ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης. Την πρόκληση αυτή θα συναντήσουν και οι 

φοιτητές των παιδαγωγικών τµηµάτων µε την έναρξη της επαγγελµατικής τους 

καριέρας ως εκπαιδευτικοί.  Ένα πρόγραµµα κατάρτισης ή ένταξης των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία µε πλαίσιο αναφοράς την Εκπαίδευση για Αειφόρο 

Ανάπτυξη (ΕΑΑ) θα τους προετοιµάσει όχι µόνο για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της ΕΑΑ ως νέο πεδίο στην εκπαίδευση, αλλά και θα τους καταστήσει 

ποιοτικούς εκπαιδευτικούς γενικότερα.  

 

Η συλλογιστική του προγράµµατος INDUCTION στηρίζεται στο συγκερασµό των 

προτεραιοτήτων που τίθενται στο Κυπριακό και διεθνές πεδίο της παιδαγωγικής 

επιστήµης για ποιοτική αναβάθµιση της παιδείας και αξιοποιεί την ΕΑΑ ως βασική 

εκπαιδευτική προτεραιότητα η οποία συνδέεται µε την ποιοτική εκπαίδευση. 

Ανταποκρίνεται επίσης, στην ανάγκη για ενίσχυση της επάρκειας των εκπαιδευτικών 

για αποτελεσµατική εφαρµογή της ΕΑΑ µέσα από την προώθηση ολοκληρωµένων 

προγραµµάτων εκπαίδευσης τους κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελµατικής τους 

πορείας.  

 

Η πολυπλοκότητα της έννοιας και του περιεχοµένου της ΕΑΑ, αξιοποιείται από το 

ερευνητικό έργο ως το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή των νεοεισερχόµενων 

εκπαιδευτικών (ΝΕ) στην εκπαίδευση, αφού παρέχει ευκαιρίες για απόκτηση 

πλούσιων παιδαγωγικών εµπειριών και δεξιοτήτων από ένα ευρύ φάσµα γνωστικών 

πεδίων και προωθεί την επίτευξη απαραίτητων, εκπαιδευτικών στόχων όπως η 

ανάπτυξη κοινωνικού και περιβαλλοντικού ήθους και αξιών.  
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Το ερευνητικό έργο: 

Το ερευνητικό έργο INDUCTION συγχρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Προώθησης 

Έρευνας, την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον 

Ιανουάριο του 2013. Ανάδοχος φορέας του έργου ήταν το Frederick Research Centre 

και συνεργαζόµενοι φορείς Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το πανεπιστήµιο 

Karlsruhe της Γερµανίας και το πανεπιστήµιο της Alberta στον Καναδά.  

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη της σηµασίας των προγραµµάτων ένταξης 

νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών στη δηµοτική και προδηµοτική εκπαίδευση µέσα 

από το πλαίσιο της ΕΑΑ, τόσο σε σχέση µε τη µελλοντική επαγγελµατική τους 

πρακτική, όσο και σε θέµατα  ΕΑΑ. 

 

Φάση Α (Αξιολόγηση αναγκών): Το έργο ξεκίνησε µε αξιολόγηση των αναγκών 

των νεοεισερχόµενων, κυρίως σε θέµατα ΕΑΑ µε τη χορήγηση ερωτηµατολογίου σε 

Παγκύπρια βάση σε δηµοτικά και νηπιαγωγεία. Παράλληλα διεξήχθηκαν 

ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε νεοεισερχόµενους δάσκαλους και νηπιαγωγούς.  

 

Φάση Β: Προπαρασκευαστική φάση έρευνας Ι&ΙΙ  

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναγκών αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 

προγράµµατος ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών που θα συµµετείχαν στην υλοποίηση 

του έργου στα σχολεία. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν και τα ερευνητικά εργαλεία που 

θα αξιοποιούνταν για τη συλλογή δεδοµένων κατά την υλοποίηση του έργου στα 

σχολεία. Το πρόγραµµα ενηµέρωσης υλοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στον Πεδουλά στις 4 & 5 Φεβρουαρίου το 2012. Στις συναντήσεις 

αυτές συµµετείχαν συνολικά 46 εκπαιδευτικοί (18 ΝΕ & 11 ΜΕ δηµοτικής 

εκπαίδευσης και 6 ΝΕ &  11 ΜΕ προδηµοτικής). Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν για 

το έργο και το ρόλο τους σε αυτό, τους εξηγήθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία και η 

χρήση τους και στη συνέχεια ενηµερώθηκαν για βασικά θέµατα που αφορούσαν την 

υλοποίηση του έργου στο σχολείο σε σχέση µε την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ενηµέρωσης συµπεριλήφθηκε και 

δραστηριότητα διάχυσης. Με την ολοκλήρωση των προκαταρτικών δραστηριοτήτων 

το περιεχόµενο των συναντήσεων αξιολογήθηκε µε τη χρήση φύλλων αξιολόγησης 

και προσωπικής συνέντευξης από τους συµµετέχοντες ούτως ώστε να συλλεχθούν 

πληροφορίες που θα µας βοηθούσαν να οικοδοµήσουµε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης 

το οποίο να καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες τόσο των νεοεισερχοµένων όσο και 

των µεντόρων για τα θέµατα της ΕΑΑ. 
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Φάση Γ: Υλοποίηση έργου στα σχολεία  

Στην υλοποίηση του έργου συµµετείχαν 13 νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί δηµοτικής 

εκπαίδευσης, 3 νηπιαγωγοί και 7 φοιτήτριες νηπιαγωγοί µε τους µέντορες τους. Η 

ανάθεση νεοεισερχοµένων στους µέντορες έγινε µε τρόπο που να διευκολύνει τη 

συνεργασία µεταξύ τους. Ο κάθε µέντορας συνεργάστηκε µε ένα νεοεισερχόµενο και 

σε κάποιες περιπτώσεις µε περισσότερους (µέγιστος αριθµός 3).  

 

Ο κάθε νεοεισερχόµενος, µε βοήθεια και καθοδήγηση από τον µέντορα του έπρεπε να 

αναπτύξει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει σειρά µαθηµάτων σε σχέση µε την 

ΕΑΑ. Παράλληλα µε την εργασία στο σχολείο µέντορες και νεοεισερχόµενοι 

τηρούσαν ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονταν πληροφορίες για τη συνεργασία 

τους, καθώς και ενδείξεις της σταδιακής εξέλιξης των µαθηµάτων και του οφέλους 

που αποκόµισαν αµφότεροι µέσα από τη διαδικασία της συνεργασίας.   

 

Φάση ∆: Προετοιµασία του πακέτου ένταξης ΝΕ στην εκπαίδευση µέσα από την 

ΕΑΑ 

Η τελευταία φάση αφορά στην δηµιουργία ενός πακέτου – πλαισίου ενός ενταξιακού 

προγράµµατος µε επίκεντρο την ΕΑΑ το οποίο περιλαµβάνει το υλικό που 

παράχθηκε κατά την εισαγωγική εβδοµάδα (kick off activities) το οποίο και 

αποτέλεσε τη βάση για το παρόν εγχειρίδιο, το πλαίσιο λειτουργίας του 

προγράµµατος στήριξης των ΝΕ στο σχολείο και τη συνολική έκθεση των 

ερευνητικών αποτελεσµάτων και εισηγήσεις / προτάσεις για εισαγωγικά 

προγράµµατα µέσα από την ΕΑΑ.  

 

Το παρόν εγχειρίδιο, συµβάλλει στην εκπαίδευση και προετοιµασία των 

νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών και των µεντόρων τους. Βασίζεται σε ερευνητικά 

δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί κατά την υλοποίηση του έργου σχετικά µε τις ανάγκες 

των νεοεισερχόµενων σε θέµατα ΕΑΑ και περιλαµβάνει: το θεωρητικό πλαίσιο της 

έννοιας της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη και των 

παιδαγωγικών τεχνικών που αξιοποιεί. Στη συνέχεια, σε σχέση µε τους µέντορες το 

εγχειρίδιο διασαφηνίζει τις δεξιότητες / ικανότητες (competencies) που ο µέντορας 

καλείται να αναπτύξει στον νεοεισερχόµενο εκπαιδευτικό σε σχέση µε την ΕΑΑ 

καθώς και χρήσιµες πληροφορίες για το σύστηµα µεντορισµού και το ρόλο του 

µέντορα όπως αυτές συλλέχθηκαν µέσα από την εµπειρία του ερευνητικού έργου.  
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