Ο ΘΕΜΟ ΣΟΤ ΜΕΝΣΟΡΑ
Αναγκαιότητα θεςμοφ και εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ
Η παροχι υψθλισ ποιότθτασ παιδαγωγικοφ/διδακτικοφ ζργου και θ
προςωπικι/επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ αποτελοφν
τουσ κφριουσ άξονεσ προτεραιότθτασ του «Νζου Σχολείου». Οι εν λόγω
άξονεσ προχποκζτουν τα εξισ:
α) ομαλι ζνταξθ/προςαρμογι του ςτθν εκάςτοτε ςχολικι
πραγματικότθτα,
β) διαρκι παιδαγωγικι/διδακτικι κακοδιγθςι του,
γ) ςυναιςκθματικι ςτιριξι του.
Για το ςκοπό αυτό υιοκετείται θ ειςαγωγι του κεςμοφ του «Μζντορα»
ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα: για κάκε νεοδιοριηόμενο εκπαιδευτικό
ορίηεται ζνασ παλαιότεροσ και εμπειρότερόσ του ωσ μζντορασ.
Η ςχζςθ τουσ, θ οποία κα διζπεται από ςαφζσ κεςμικό πλαίςιο,
προςβλζπει ςτθν παροχι εξατομικευμζνθσ βοικειασ από το μζντορα
προσ το νεοδιοριηόμενο εκπαιδευτικό ςχετικά με ηθτιματα γενικισ και
ειδικισ διδακτικισ, κακϊσ και με ηθτιματα παιδαγωγικισ, ψυχολογικισ,
διοικθτικισ και επαγγελματικισ φφςθσ. Ο μζντορασ λειτουργεί ωσ
πρότυπο για το νεοδιοριηόμενο εκπαιδευτικό, ενϊ παράλλθλα τον
ενκαρρφνει και του παρζχει ευκαιρίεσ για ζμπνευςθ, αναςτοχαςμό και
αυτοαξιολόγθςθ ςτα πλαίςια μιασ ιςότιμθσ ςχζςθσ.

Προςόντα και τυπικζσ προχποθζςεισ επιλογήσ
Ο μζντορασ είναι εκπαιδευτικόσ με μεγάλθ εκπαιδευτικι και διδακτικι
εμπειρία, κακϊσ και αυξημζνα προςόντα, τα οποία οριοκετοφνται ωσ
εξισ:
 επιςτθμονικό υπόβακρο με ζμφαςθ ςτθν παιδαγωγικι/διδακτικι
κατάρτιςθ,
 επάρκεια ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των Τ.Π.Ε.,
 εμπειρία ςε καινοτόμεσ δράςεισ/προγράμματα και
 γνϊςθ τθσ κουλτοφρασ και των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν άςκθςθσ
του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτθν περιοχι εργαςίασ του
νεοδιοριηόμενου εκπαιδευτικοφ.
Οι τυπικζσ προχποθζςεισ επιλογήσ του είναι οι εξισ:
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α) πενταετισ διδακτικι προχπθρεςία και
β) άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων κατά τα δφο αμζςωσ
προθγοφμενα ςχολικά ζτθ, από το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ.

Διαδικαςία και όροι επιλογήσ
Σε κάκε εκπαιδευτικι περιφζρεια καταρτίηονται, φςτερα από τον
ζλεγχο των ςχετικϊν αιτιςεων, με βάςθ τον υπθρεςιακό φάκελο του
μζντορα και τα παραςτατικά για τθν πλιρωςθ των τυπικϊν
προχποκζςεων, οι πίνακεσ υποψθφίων μεντόρων, ξεχωριςτά για τθν
πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Οι τελικοί πίνακεσ
που κα προκφψουν κα επικυρϊνονται από τον οικείο περιφερειακό
διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ι
ΑΠΥΣΔΕ.
Ο μζντορασ για κάκε νεοδιοριηόμενο εκπαιδευτικό κα επιλζγεται
από τον τελικό πίνακα και κα ορίηεται από τον οικείο Σχολικό Σφμβουλο
ςε ςυνεργαςία με το διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςτθν οποία ζχει
τοποκετθκεί. Θα ιταν ςκόπιμο να υπθρετεί ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα
με το νεοδιοριηόμενο εκπαιδευτικό ι ςε άλλθ ςτθν περιφζρεια ευκφνθσ
του αρμόδιου Σχολικοφ Συμβοφλου. Στθν περίπτωςθ που αυτό δεν είναι
εφικτό ωσ μζντορασ ορίηεται εκπαιδευτικόσ από όμορθ περιφζρεια. Σε
δυςπρόςιτεσ περιοχζσ και όταν ο μζντορασ δεν υπθρετεί ςτο ίδιο ι
γειτονικό ςχολείο με εκείνο του νεοδιοριηόμενου εκπαιδευτικοφ, κα
προβλζπεται ζνα μζροσ τθσ ςυνεργαςίασ να διεξάγεται με θλεκτρονικι
αλλθλογραφία (e-mentoring). Τθν τελικι ευκφνθ για τθν παραγωγι και
τθ δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ επικοινωνίασ κα αναλάβει το
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο.
Μετά τθν επιλογι του ο μζντορασ κα παρακολουκεί πρόγραμμα
ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ και κα εγγράφεται ςε «Μθτρϊο Μεντόρων»,
το οποίο κα τθρείται ςε κάκε περιφερειακι διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ.

Καθήκοντα
Τα κακικοντα του μζντορα είναι τα εξισ:
 Εντοπίηει τισ υπθρεςιακζσ και παιδαγωγικζσ/διδακτικζσ ανάγκεσ
του νεοδιοριηόμενου εκπαιδευτικοφ και οργανϊνει μαηί του
πρόγραμμα, που ςτοχεφει ςτθν κάλυψι τουσ.
 Αναλαμβάνει τθν κακοδιγθςθ/επιμόρφωςθ/εμψφχωςι του και
του προςφζρει κάκε δυνατι βοικεια ςχετικά με ηθτιματα
διδακτικισ, παιδαγωγικισ, ψυχολογικισ, διοικθτικισ και
επαγγελματικισ φφςθσ.
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Μπορεί να καλφπτει τισ ςχετικζσ ανάγκεσ ενόσ ζωσ και πζντε
νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ.

Διάρκεια και περιεχόμενο μεντορικήσ ςχζςησ
Η μεντορικι ςχζςθ υλοποιείται ςτα δφο πρϊτα ζτθ τθσ ςταδιοδρομίασ
των νεοδιοριηόμενων εκπαιδευτικϊν και ζχει το εξισ περιεχόμενο:
Κατά τη διάρκεια του 1ου ζτουσ ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν
ανάπτυξθ των διδακτικϊν δεξιοτιτων του νεοδιοριηόμενου
εκπαιδευτικοφ, κακϊσ και ςτισ πρακτικζσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ και του
επαγγελματικοφ πλαιςίου εν γζνει. Συγκεκριμζνα, κατά το 1ο ζτοσ
προβλζπεται θ πραγματοποίθςθ ικανοποιθτικοφ αρικμοφ διδαςκαλιϊν,
οι οποίεσ κα διακρίνονται ςε α) δειγματικζσ από το μζντορα με
παρατθρθτι τον κακοδθγοφμενο, β) διδαςκαλίεσ από τον
κακοδθγοφμενο με παρατθρθτι τον μζντορα, γ) διδαςκαλίεσ από
κοινοφ. Στο μζλλον είναι δυνατό θ Β’ και θ Γ’ φάςθ τθσ ειςαγωγικισ
επιμόρφωςθσ των νεοδιοριηόμενων εκπαιδευτικϊν ςτα ΠΕΚ να
ςυνδυαςτοφν με το 1ο ζτοσ τθσ μεντορικισ ςχζςθσ.
Κατά το 2ο ζτοσ υπάρχει αφενόσ θ δυνατότθτα διδαςκαλιϊν και
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (επιςκζψεισ ςε μουςεία, βιβλιοκικεσ,
κζντρα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, εκτζλεςθ κοινϊν δθμιουργικϊν
διακεματικϊν δραςτθριοτιτων, οργάνωςθ μακθμάτων με τθ χριςθ
Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, διοργάνωςθ ςχολικϊν εορτϊν,
διδαςκαλία ςε εργαςτιρια, εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία κλπ) από τον
μζντορα και ζωσ τριϊν από το νεοδιοριηόμενο εκπαιδευτικό, αφετζρου
πραγματοποίθςθσ ζωσ δζκα ςυναντιςεων, οι οποίεσ μεταξφ των άλλων
κα επικεντρϊνονται ςτον προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου εκ
μζρουσ του νεοδιοριηόμενου εκπαιδευτικοφ, ςε ηθτιματα αξιολόγθςθσ
μακθτι, κατ’ οίκον εργαςιϊν, οργάνωςθσ portfolio εκπαιδευτικοφ και
μακθτϊν και ςε άλλεσ πικανζσ διαςτάςεισ τθσ μεντορικισ ςχζςθσ.

Διδακτικό και υπηρεςιακό ωράριο και άλλεσ λεπτομζρειεσ
Για τθν υλοποίθςθ τθσ μεντορικισ ςχζςθσ και τθν επίτευξθ των ςτόχων
τθσ, το διδακτικό/υπθρεςιακό ωράριο του μζντορα κα διαμορφϊνεται
ανάλογα με τον αρικμό (1 ζωσ 5) των νεοδιοριηόμενων εκπαιδευτικϊν,
των οποίων κα αναλαμβάνει τθ ςτιριξθ/κακοδιγθςθ, και τισ ιδιαίτερεσ
ςυνκικεσ τθσ κάκε εκπαιδευτικισ περιφζρειασ. Η μείωςθ του ωραρίου
αρχίηει με τον οριςμό του και τθν προτείνει μζχρι τθν 15θ Σεπτεμβρίου
ςτο οικείο ΠΥΣΠΕ ι ΠΥΣΔΕ ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ που ειςθγικθκε τον
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οριςμό του. Η τελικι απόφαςθ λαμβάνεται από το ΠΥΣΠΕ ι ΠΥΣΔΕ, που
με βάςθ τισ ςυνκικεσ/χωροταξικι κατανομι των ςχολικϊν μονάδων,
ρυκμίηει οποιοδιποτε επιπλζον ηιτθμα προκφπτει ςχετικά με τθ
μείωςθ του ωραρίου.
Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ, ςυνταξιοδότθςθσ ι μακράσ απουςίασ
του μζντορα από τθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία υπθρετεί, είναι δυνατό
να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι του. Η αντικατάςταςθ γίνεται από το
Σχολικό Σφμβουλο που όριςε το μζντορα ςε ςυνεργαςία με το
Διευκυντι του ςχολείου, όπου υπθρετεί ο νεοδιοριηόμενοσ. Η επιλογι
του αντικαταςτάτθ πραγματοποιείται από τον επικυρωμζνο πίνακα.
Στθ λιξθ του 1ου ζτουσ από κοινοφ μζντορασ και νεοδιοριηόμενοσ
εκπαιδευτικόσ υποβάλλουν υπόμνθμα ςτον οικείο Σχολικό Σφμβουλο
ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν, κατακζτοντασ
παράλλθλα και ςκζψεισ, απόψεισ ι και προτάςεισ τουσ για τθ βελτίωςθ
του κεςμοφ και τθσ μεντορικισ ςχζςθσ εν γζνει. Οι Σχολικοί Σφμβουλοι
αποδελτιϊνουν το περιεχόμενο των υπομνθμάτων και το εντάςςουν
ςτθν ετιςια ζκκεςι τουσ προσ τον προϊςτάμενο επιςτθμονικισ και
παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, που κοινοποιείται και ςτο Π.Ι.

Επιμόρφωςη μεντόρων, ςτήριξη και αξιολόγηςη του θεςμοφ
Οι επιλεγζντεσ μζντορεσ κα ςυμμετάςχουν ςε ειςαγωγικό πρόγραμμα
επιμόρφωςθσ, που κα διεξάγεται ςτο οικείο ΠΕΚ και κα τελεί υπό τθν
αιγίδα του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου. Οι άξονεσ τθσ επιμόρφωςθσ κα
οριοκετοφνται ςε γενικζσ γραμμζσ ωσ εξισ:ο κεςμόσ του μζντορα και θ
φφςθ τθσ μεντορικισ ςχζςθσ, οι βαςικζσ αρχζσ επιμόρφωςθσ ενθλίκων,
οι τεχνικζσ ςυμβουλευτικισ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, θ διαχείριςθ
προβλθμάτων ςχολικισ μονάδασ και τάξθσ, θ διδακτικι μεκοδολογία, θ
εφαρμογι τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και του αναςτοχαςμοφ και θ ςθμαςία
τουσ ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ και ηωι, οι ιδιαιτερότθτεσ του μακθτικοφ
πλθκυςμοφ και θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, θ αξιοποίθςθ των
Τ.Π.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ, το e-mentoring κλπ.
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