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Abstract: Mentoring is an old practice that has been applied in many traditional jobs since 

antiquity to date, mostly with positive results. This paper presents the principles underlying its 

application in the field of education, the conditions of implementation, the role of the mentor, 

as well as the relationships that are created between him and the guided one. At the same 

time, we present proposals for the implementation of mentoring in Greek educational reality. 

This work is based on bibliographical references as well as on elements derived from the 

authors' experience as teachers and as School Counselors. The main objective is to set 

guidelines for those who want to implement mentoring and benefit from it as a guidance 

practice. 
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Πεπίλητη: Τν mentoring απνηειεί κηα παιηά πξαθηηθή πνπ εθαξκνδφηαλ ζε πνιιά 

επαγγέικαηα απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, σο επί ην πιείζηνλ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν, νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο, ν ξφινο ηνπ κέληνξα, θαζψο θαη νη ζρέζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν. Παξάιιεια παξαηίζεληαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εξγαζία 

ζηεξίδεηαη ηφζν ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, φζν θαη ζε ζηνηρεία ηα νπνία απνξξένπλ απφ  

ηελ εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο Σρνιηθνί Σχκβνπινη. Βαζηθφο ζηφρνο 

είλαη λα ηεζνχλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα φζνπο ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ην mentoring 

θαη λα επσθειεζνχλ απφ  απηφ σο πξαθηηθή θαζνδήγεζεο. 

Λέξειρ κλειδιά: mentoring, εθπαίδεπζε, θαιέο πξαθηηθέο 
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Ειζαγυγή 

Οη ζπλερείο ηερλνινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο θέξλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαζεκεξηλά 

κπξνζηά ζε αιιαγέο, απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αλάγθεο γηα 

πξνζαξκνγή ζηα λέα πεξηερφκελα, ζηνπο λένπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη ζηηο λέεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο πνπ επηβάιινπλ νη λεφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο, νη αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ε εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη 

ζεκαληηθφ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ λα εθπαηδεχεηαη ζπζηεκαηηθά δηα βίνπ, έηζη ψζηε λα 

βειηηψλεηαη εκπινπηίδνληαο θαη αλαπξνζαξκφδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ, αλαπηχζζνληαο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδεηαη. Ζ βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δίλεη ηελ επθαηξία θαηά ζπλέπεηα ζε απηνχο λα 

αλαπηχζζνληαη θαη λα εμειίζζνληαη επαγγεικαηηθά. Απηφ λνεκαηνδνηεί ην έξγν ηνπο θαη 

απνηειεί έλα είδνο αληακνηβήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζα ζε απηή. Αλαθεξφκελε ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ε Φαηδεπαλαγηψηνπ, (2001) ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «είλαη ε 

δηαδηθαζία ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά 

ηελ νπνία δηαξθψο αλαπηχζζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη δεχηεξνλ παξαπέκπεη 

ζηελ απφθηεζε εθείλσλ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

αληηκεησπίζεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά θαζεκεξηλά». Ζ 

δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξνπζηάδεηαη ζπλεπψο σο κία 

θπθιηθή θαη ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία. 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχζζνληαη επαγγεικαηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο θαη λα «εμνπιίδνληαη» κε λέεο επηζηεκνληθέο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, έρνπλ παξάιιεια αλάγθε αηνκηθήο 

ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Τφζν νη λενεηζεξρφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρνπλ αλάγθε 

θαζνδήγεζεο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πξνθιήζεηο πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Σχκθσλα κε ηνλ Day (2003), φηαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ ιακβάλνπλ ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη γεληθφηεξα 

αιιαγψλ πνπ εληάζζνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, απμάλεηαη ην άγρνο ηνπο θαη 

απνζαξξχλνληαη, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα αξλνχληαη λα ηηο εθαξκφζνπλ.  

Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα, σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, δελ επηηξέπνπλ ηελ πξφζιεςε επαξθνχο αξηζκνχ λέσλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ πιεηνςεθία απφ απηνχο πνπ ζεσξνχληαη λενεηζεξρφκελνη είλαη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη θάζε ζρνιηθφ έηνο ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθή ζρνιηθή κνλάδα 

θαη ρξεηάδνληαη επηπιένλ ππνζηήξημε γηα λα εληαρζνχλ ζε απηήλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

εθάζηνηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. Απφ ηελ άιιε νη παιηφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, αθφκε θαη απηνί κε 

αξθεηά ρξφληα ππεξεζίαο έρνπλ αλάγθε λα αλαπξνζαλαηνιίζνπλ ην έξγν ηνπο θαη λα 
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εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Δπηπξφζζεηα νη ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ, θνηλψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε επηβάιινπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο απφ ηε κία βαζκίδα ζηελ 

άιιε, ρσξίο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο εμνπιηζηεί κε ηηο απαηηνχκελεο επηζηεκνληθέο θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθέο γλψζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα. 

Σην πιαίζην απηφ ην mentoring κπνξεί λα ζπκβάιιεη δπλακηθά σο εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πνιιψλ ρσξψλ ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηελ Διιάδα 

φκσο δελ είλαη δηαδεδνκέλν θαη δελ έρεη εθαξκνζηεί πνηέ ζηελ νξγαλσκέλε ηνπ κνξθή. 

Μφλν ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε αξηζκφ 3848/19-05-2010 

γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζην mentoring θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πσο «γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ νξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

Σρνιηθφ Σχκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ν κέληνξαο ηνπ. Ο 

κέληνξαο πξέπεη λα έρεη κεγάιε εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαη λα ππεξεηεί σο 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα ή ηελ ίδηα νκάδα ζρνιείσλ». Σηε ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο είλαη απηφο πνπ επηιέγεη ηνπο κέληνξεο θαη θάλεη ην 

ηαίξηαζκα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη 

αληρλεχζεη, ν ίδηνο φκσο δελ δηαθαίλεηαη λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα. Ζ λνκνζεζία 

απηή δελ εθαξκφζηεθε πνηέ θαη δελ ππήξμε πεξαηηέξσ ζρεηηθή αλαθνξά ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα.  

Λφγσ ηεο απνπζίαο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ mentoring ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ ρξεζηκφηεηα έληαμεο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ mentoring, κε ζηφρν λα δνζεί ε επθαηξία 

ηφζν ζε λένπο, φζν θαη ζε αξραηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππνζηεξηρζνχλ ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ζπλαθφινπζα λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά. Σηελ πξψηε 

ελφηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο ηνπ mentoring θαη ηνπ κέληνξα, ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ν ξφινο ηνπ, θαζψο θαη νη ηχπνη mentoring 

πνπ εθαξκφδνληαη γεηληθφηεξα παγθφζκηα. Σηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ελ ζπληνκία ε ζρέζε 

κεηαμχ mentoring θαη coaching θαη παξαηίζεληαη νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Σηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ελφηεηα αλαιχεηαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ κέληνξα θαη 

θαζνδεγνχκελνπ, θαζψο θαη ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλά απηή. Σηελ έθηε ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεληνξηθή ζρέζε γηα φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο πιεπξέο. Τέινο ζηελ έβδνκε ελφηεηα παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ mentoring ζηελ εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηηο δνκέο πνπ πθίζηαληαη ζε απηφ. 
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1. Το mentoring ζηην εκπαίδεςζη 

Σηε βηβιηνγξαθία παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

δηαζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ mentoring. Οη Ragins & Kram (2000) θαη ε Kram, (1985) 

νξίδνπλ ην mentoring, σο ηε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα κεγαιχηεξν ζε ειηθία θαη παξάιιεια πην 

έκπεηξν κέληνξα θαη έλαλ λεφηεξν κε ιηγφηεξε εκπεηξία θαζνδεγνχκελν, κε ζηφρν ν πξψηνο 

λα ππνζηεξίμεη ηνλ δεχηεξν ηφζν επαγγεικαηηθά, φζν θαη ςπρνινγηθά. Σηηο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη, πξνζηαηεπφκελνο, θαζνδεγνχκελνο, ή mentee 

(κεληνξεπφκελνο). Ο φξνο mentee ηείλεη λα θπξηαξρεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο γηα 

πνιινχο ζεσξείηαη σο ν πην επδφθηκνο, επεηδή ζέηεη ζε ίδην επίπεδν θαη ηα δχν κέξε, ελψ νη 

πξνεγνχκελνη εθθξάδνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ κέληνξα ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνδεγνχκελν. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέγεηαη ν φξνο θαζνδεγνχκελνο, επεηδή ζεσξνχκε πσο ε 

κεηάθξαζε ηνπ φξνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα δελ απνδίδεη ηελ αθξηβή έλλνηα. Σε λεφηεξνπο 

νξηζκνχο ν κέληνξαο δελ είλαη απαξαίηεηα κεγαιχηεξνο ζε ειηθία απφ ηνλ θαζνδεγνχκελφ 

ηνπ, αιιά δηαζέηεη πεξηζζφηεξε εκπεηξία θαη γλψζεηο απφ απηφλ (Russel & Russel, 2011). Ο 

κέληνξαο επίζεο δελ είλαη θάπνηνο πνπ είλαη απαξαίηεηα ηεξαξρηθά αλψηεξνο απφ ηνλ 

θαζνδεγνχκελν αιιά κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ζην ίδην χςνο ηεο ηεξαξρίαο ζηνλ νξγαληζκφ 

(Raufelder & Ittel, 2012).  

O Ziegler (2009) νξίδεη ην mentoring σο κία ζρεηηθά ζηαζεξή δπαδηθή ζρέζε αλάκεζα ζε 

έλαλ έκπεηξν κέληνξα θαη ζε έλαλ ιηγφηεξν έκπεηξν θαζνδεγνχκελν. Ζ ζρέζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε. Ο ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, ε 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ. Τν mentoring σο εξγαιείν επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζηελ επηθνηλσλία θαη ζην δηάινγν, θαζψο απηφο 

είλαη ε πξνυπφζεζε ηεο επηηπρνχο επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ απηφ ην δηάινγν πξνθχπηεη θαη ε 

γλψζε (Ζöher, 2014). 

Σην επίθεληξν βξίζθεηαη ν κέληνξαο κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ σο έλα πξφζσπν πνπ κεηαδίδεη γλψζεηο, εκπεηξίεο, αιιά θαη αμίεο, θαη πνπ 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο λέσλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο 

ελφο νξγαληζκνχ, ή ζηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ησλ παιαηφηεξσλ. Λεηηνπξγεί σο πξφηππν 

γηα ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο ηνπ. Δίλαη απηφο πνπ θαζνδεγεί θαη ππνζηεξίδεη ηνπο 

πξνζηαηεπφκελνπο ηνπ παηδαγσγηθά, δηδαθηηθά θα ζπλαηζζεκαηηθά. Ο φξνο κέληνξαο 

(κέλησξ) είλαη γλσζηφο απφ ηελ Οδχζζεηα, φηαλ απφ ηνλ Οδπζζέα αλαηέζεθε ζε θίιν ηνπ 

κέληνξα ε θαζνδήγεζε ηνπ γηνχ ηνπ Τειέκαρνπ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν ίδηνο ζα 

απνπζίαδε. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφζσπν πνπ δηαζέηεη εκπεηξία θαη γλψζεηο ζε θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ην νπνίν δεζκεχεηαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ηνπ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζηαδηνδξνκία (Ragins, 1999, Hunt & Michael, 1983), λα 

ηνπο παξέρεη παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαζνδήγεζε, θαζψο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε.  

Τν mentoring κπνξεί λα είλαη επίζεκν θαη νξγαλσκέλν θαη λα νξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, 

απφ ηνλ νπνίν επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ 
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ην ξφιν ηνπ κέληνξα. Σηε ζπλέρεηα απφ ηνλ νξγαληζκφ γίλεηαη ην ηαίξηαζκα κε ηνπο 

θαζνδεγνχκελνπο. O Freedman, (1993) ζεσξεί φηη ζηε δεκηνπξγία ησλ δεπγαξηψλ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ε εγγχηεηα, αιιά ηφηε δελ ππήξραλ νη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ 

Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο. Μπνξεί λα 

είλαη άηππν, φηαλ γίλεηαη ζε εζεινληηθή βάζε απφ θάπνηνλ πνπ πξνζθέξεηαη λα αλαιάβεη ην 

ξφιν ηνπ κέληνξα θαη έλαλ θαζνδεγνχκελν πνπ αλαδεηά νηθεηνζειψο θάπνηνλ γηα λα ηνλ 

θαζνδεγήζεη, νπφηε απνθαζίδεηαη απφ θνηλνχ λα αλαπηπρζεί κηα κεληνξηθή ζρέζε. Μηα 

επηηπρεκέλε ζρέζε αλάκεζα ζε κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελν «απαηηεί επηζπκία θαη απφ ηα 

δπν κέξε» (Gehrke, 1988). Φαξαθηεξηζηηθά γηα επηηπρεκέλν ηαίξηαζκα είλαη ην θχιν, ε 

θνηλή εζληθή, θπιεηηθή, πνιηηηζκηθή ή ηαμηθφ ππφβαζξν, νκνηφηεηα ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο θ.ά. 

(Freedman 1993). 

Δπηπιένλ κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθφ, δειαδή ν κέληνξαο λα πξνέξρεηαη απφ έλαλ άιιν 

νξγαληζκφ (π.ρ. έλα Παλεπηζηήκην), ή εζσηεξηθφ φπνπ ν κέληνξαο αλήθεη ζηνλ ίδην 

νξγαληζκφ κε ηνλ θαζνδεγνχκελν. Σην παξαδνζηαθφ mentoring δεκηνπξγείηαη ζπρλά κηα 

καθξνρξφληα ζρέζε, κηα ζρέζε δσήο, κπνξεί φκσο λα αλαπηπρζεί θαη κία βξαρχρξνλε 

κεληνξηθή ζρέζε δηάξθεηαο κφιηο κεξηθψλ εβδνκάδσλ ή κελψλ (mentoring εηδηθνχ ηχπνπ). 

Τν one- to- one mentoring ιεηηνπξγεί αλάκεζα ζε έλα κέληνξα θαη ηνλ θαζνδεγνχκελφ ηνπ, 

ην peer-mentoring αθνξά ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε κεηαμχ νκφηηκσλ θαη ην group 

mentoring είλαη κία κνξθή mentoring, φπνπ έλαο κέληνξαο θαζνδεγεί κηα νκάδα 

θαζνδεγνχκελσλ. Τν πιενλέθηεκα ζην group mentoring είλαη πσο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο 

ηθαλνχ αξηζκνχ κεληφξσλ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη θαζνδεγνχκελνη, αιιά 

ππάξρεη ην κεηνλέθηεκα πσο δελ επηηπγράλεηαη ε ίδηα ζρέζε κεηαμχ κέληνξα θαη 

θαζνδεγνχκελσλ φπσο ζην one-to-one mentoring (Κνπηξνχθεο & Μνπζαθίξε, 2015).  

Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην e-mentoring, ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο 

Τ.Π.Δ. Σε απηφ δεκηνπξγείηαη κία ζρεηηθά δηαθνξεηηθή κεληνξηθή ζρέζε κεηαμχ ελφο 

κέληνξα θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θαζνδεγνχκελσλ, φπνπ ν κέληνξαο ηνπο ζπκβνπιεχεη, 

ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Τα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ mentoring είλαη ην επξχηεξν πεδίν επηινγήο κεληφξσλ θαζψο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη 

θαη απνκαθξπζκέλα γεσγξαθηθά, είλαη πην επέιηθην ρξνληθά θαη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

αλαζηνιψλ θπξίσο ησλ ζπλεζηαικέλσλ θαζνδεγνχκελσλ, νη νπνίνη δελ αλνίγνληαη εχθνια 

ζε άιινπο (Κνπηξνχθεο, & Μνπζαθίξε, 2015) Δπηπιένλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο θαζνδεγνχκελσλ ζε ζρέζε κε ην δηα δψζεο mentoring. Τα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ e-mentoring απφ ηελ άιιε, επηθεληξψλνληαη ζηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ε πηζαλή έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο Τ.Π.Δ., θαζψο θαη ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ. Δπηπιένλ ε αλάπηπμε ηεο ζρέζεο θαη ην δέζηκν κεηαμχ κέληνξα 

θαη θαζνδεγνχκελσλ απαηηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε απηή ηε κνξθή απφ ην δηα δψζεο 

mentoring. 

Τέινο έλαο αθφκε ηχπνο mentoring πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ην 

αλάζηξνθν (reverse) mentoring. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο αλάζηξνθνπ mentoring, φπνπ νη 
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ξφινη ελαιιάζζνληαη θαη φπνπ έλαο λεφηεξνο εξγαδφκελνο βνεζά έλαλ αξραηφηεξν. 

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε βνήζεηα πνπ παξέρεη έλαο λεφηεξνο εξγαδφκελνο πνπ 

είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηηο Τ.Π.Δ. θαη βνεζά έλαλ αξραηφηεξν, ν νπνίνο δηαζέηεη ειάρηζηε ή 

θακία εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ηνπο. 

2. Η ζσέζη mentoring με ηο coaching 

Ο φξνο mentoring ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά παξάιιεια κε ην coaching θαζψο θαη ηα δχν 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σπγθιίλνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία, παξνπζηάδνπλ φκσο θαη αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, νη 

νπνίεο δελ είλαη πάληα μεθάζαξεο. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα επηρεηξείηαη κία ζχλζεζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ mentoring θαη coaching ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Τειέκαρνο, 2006, 

Gray, 2010, Starcevich, 2009, ζην Κνπηξνχθεο & Μνπζαθίξε, 2015). 

Mentoring Coaching 

Σηνρεχεη ζηε ζπλνιηθή πξφνδν ελφο 

εξγαδνκέλνπ 

 Σηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ 

Έρεη καθξά δηάξθεηα Έρεη ζπλήζσο ζχληνκε δηάξθεηα 

Καζνδεγείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνζηαηεπφκελνπ 

Καζνδεγείηαη απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

πξνπνλεηή 

Σε βνεζά λα δηνξζψζεηο ηα ιάζε ζνπ Σνπ δείρλεη ηα ιάζε ζνπ 

Άηππε ζρέζε κε ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη 

φηαλ ρξεηάδνληαη 

Γνκεκέλε ζρέζε κε ηαθηηθέο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο 

Δπξχ θάζκα ζηφρσλ Δζηηάδεη ζε εηδηθά ζέκαηα θαη ζηφρνπο 

Δζηηάδεη ζηε ζηαδηνδξνκία θαη ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε 

Δζηηάδεη ζηηο επηδφζεηο θαη ηελ αλάπηπμε 

Δζηηάδεη ζην κέιινλ Δζηηάδεη ζην παξφλ 

Δθνχζηα επηινγή Δπηβάιιεηαη κε ηε δνπιεηά 

Εσή  Αθνξά ζε κηα δεμηφηεηα ή έλα θαζήθνλ 

3. Η ζσέζη μεηαξύ μένηοπα και καθοδηγούμενος 

Μεηαμχ κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ δηακνξθψλεηαη κία ζρέζε πνπ δηαθξίλεηαη απφ 

αιιεινζεβαζκφ, απνδνρή, ακνηβαία εκπηζηνζχλε, νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, αγαζηή 

ζπλεξγαζία θαη θηιία. Πξφθεηηαη γηα κία ακθίδξνκε θαη δπλακηθή ζρέζε, φπνπ ηφζν ν 

κέληνξαο, φζν θαη ν θαζνδεγνχκελνο θεξδίδνπλ, θαζψο ν έλαο καζαίλεη απφ ηνλ άιιν. Ζ 

ζρέζε είλαη δπλακηθή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ερεκχζεηα θαη εμειίζζεηαη κε ην ρξφλν. Θέκαηα 

ζπδήηεζεο κπνξνχλ λα είλαη φρη κφλν επαγγεικαηηθά, αιιά θαη πξνζσπηθά πνπ έρνπλ άκεζε 

επηξξνή ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ. O κέληνξαο αζθεί άκεζε 
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επηξξνή ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ κέζα απφ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε πνπ ηνπ πξνζθέξεη.  

Ζ κεληνξηθή ζρέζε είλαη ζεκαληηθφ λα θαιχπηεη φζν ην δπλαηφ φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαζνδεγνχκελνπ (Höher, 2014). O κέληνξαο ζπκβνπιεχεη, πξνζθέξεη πεδίν αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ, βνεζά ηνλ θαζνδεγνχκελν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, αθνχεη ελεξγά 

θαη ζπκπεξηιακβάλεη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζηάδηα αλαηξνθνδφηεζεο. Γεληθφηεξα ε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή δέζκεπζε θαη ν κέληνξαο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα 

ηνλ πξνζηαηεπφκελν ηνπ, κεηαδίδνληαο ηνπ γλψζεηο θαη αμίεο, ελζαξξχλνληαο θαη 

εληζρχνληαο ηνλ. 

Οη Kram, (1985), Κνπηξνχθεο & Μνπζαθίξε, (2015), University California San Francisco, 

(2007) ππνγξακκίδνπλ πσο ε ζρέζε mentoring εμππεξεηεί εξγαιεηαθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ηηο πηπρέο ηεο ζρέζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ. Οη δεχηεξεο αθνξνχλ ηηο πηπρέο ηεο ζρέζεο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε, πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ. Τέινο πξνζηέζεθε κία αθφκε ιεηηνπξγία, ε πιεξνθνξηαθή ιεηηνπξγία πνπ ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο θαη πνπ αθνξά ζηελ αληαιιαγή γλψζεο κεηαμχ ηνπ 

κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ (Κνπηξνχθεο & Μνπζαθίξε, 2015, Single & Single, (2005), 

Affiliation of Multikultural Societies and Service Agencies of BC, 2006). 

4. Σηάδια μενηοπικήρ ζσέζηρ 

Ζ κεληνξηθή ζρέζε ζχκθσλα κε ην State of Victoria, Department of Education and Early 

Childhood Development (2007) πεξλά απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηα νπνία είλαη 

ζπλνιηθά ηξία. Αξρηθά ζην πξψην ζηάδην ν κέληνξαο βνεζάεη ηνλ θαζνδεγνχκελν λα 

θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζέζεο ηνπ. Όπσο είλαη θπζηθφ ν θαζνδεγνχκελνο αξρηθά είλαη 

πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλνο ζ’ απηφ ην ζηάδην απφ ην κέληνξα θαη καδί ζπδεηνχλ ηεο 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο απφ ηε ζρέζε απηή. Ο κέληνξαο θαζνδεγεί θαη ν 

εθπαηδεπφκελνο δέρεηαη θαη εθαξκφδεη ηηο ζπκβνπιέο, ελψ φηαλ ρξεηάδεηαη δεηάεη 

δηεπθξηλήζεηο. Σην δεχηεξν ζηάδην ν θαζνδεγνχκελνο αξρίδεη ζηαδηαθά λα απηνλνκείηαη θαη 

λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο αιιά αθφκα έρεη ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο θαη ηαθηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο απφ ην κέληνξα. Ο ζηφρνο είλαη λα εμειηρζεί ψζηε λα γίλεη ζηαδηαθά πην 

αλεμάξηεηνο. Σην ηξίην ζηάδην ν θαζνδεγνχκελνο δελ βαζίδεηαη πηα ζην κέληνξα. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κπνξεί ζε απηφ ην ζηάδην λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγνχκελνπ θαη κπνξεί ν κέληνξαο λα 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε φπνηε θαη φπνπ ηνπ δεηεζεί. Γεληθά ν θαζνδεγνχκελνο κπνξεί πηα 

λα βξίζθεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηελ ζπλδξνκή ηνπ 

κέληνξα. Σην ηέινο ε ζρέζε επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη εμειίζζεηαη απφ κεληνξηθή ζε 

ζπλαδειθηθή θαη ππνζηεξηθηηθή. Τα ίδηα ζηάδηα ηζρχνπλ θαη ζηε κεληνξηθή ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ελφο παιαηφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο έρεη αλάγθε 

εκπινπηηζκνχ θαη αλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ γλψζεσλ ηνπ.  
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Δίλαη βαζηθφ λα έρνπλ ππφςε ηνπο απφ ηελ αξρή ηφζν ν κέληνξαο φζν θαη ν θαζνδεγνχκελνο 

φηη ε κεληνξηθή ζρέζε είλαη κία κεηαβαηηθή ζρέζε κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ 

εμέιημε ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αληαπεμέξρεηαη ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

5. Απαιηούμενερ δεξιόηηηερ ηος μένηοπα 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα είλαη απαξαίηεην λα είλαη έκπεηξνο 

θαη θαιφο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο, έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζεη αθελφο ζην έξγν ηνπ θαη λα αλαπηχμεη αθεηέξνπ 

κία πγηή, ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή κεληνξηθή ζρέζε πνπ ζα είλαη επεξγεηηθή γηα ηνλ 

θαζνδεγνχκελν ηνπ. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπκία λα 

αθνχεη, λα δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηηο επηζηεκνληθέο θαη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θαζνδεγνχκελνχ ηνπ. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα είλαη 

ππνζηεξηθηηθφο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο θαη λα δηαζέηεη ζε κέγηζην βαζκφ 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, λα είλαη αθνζησκέλνο θαη λα δείρλεη ελδηαθέξνλ 

ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, 

θαζψο θαη λα κπνξεί λα ηνλ θηλεηνπνηεί γηα πξφνδν θαη βειηίσζε (State of Victoria, 2010). Ο 

κέληνξαο ζα πξέπεη λα ζέιεη πξαγκαηηθά λα έρεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα θαη ηαπηφρξνλα ζα 

πξέπεη λα είλαη θαη επαγγεικαηίαο ζε απηφ πνπ θάλεη. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ν κέληνξαο λα θαηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, λα 

αλαηξνθνδνηεί ηνλ θαζνδεγνχκελν, λα κεηξά θαη λα αμηνινγεί ηελ πξφνδν ηνπ. Δπίζεο λα 

παξέρεη θίλεηξα θαη λα ελδπλακψλεη ηνλ θαζνδεγνχκελν, έηζη ψζηε λα αηζζάλεηαη απηφο 

θαιά γηνξηάδνληαο ηηο επηηπρίεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ ηφζν ζε ζπκπεξηθνξέο φζν θαη ζε 

επηδφζεηο. Ο κέληνξαο δελ πξέπεη λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, αιιά λα ηνλ 

βνεζάεη λα ηα ιχλεη ν ίδηνο ππνζηεξίδνληάο ηνλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Μέζσ απηήο κπνξεί 

θαη ν ίδηνο λα αηζζαλζεί ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

6. Οθέλη από ηο mentoring για μένηοπερ, καθοδηγούμενοςρ και για ηον 

οπγανιζμό 

Σχκθσλα κε ηνπο Odell & Huling, (2000) ην  mentoring βνεζάεη ηφζν ηνπο αξράξηνπο, φζν 

θαη ηνπο πην έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Ωζηφζν άιινη εξεπλεηέο φπσο (Resta et al., 1997, David, 2000, 

Holloway, 2001) επηζεκαίλνπλ επηπιένλ φηη αθφκε θαη νη κέληνξεο απνθηνχλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα κέζα απφ ην ξφιν ηνπ κέληνξα, θαζψο κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη θαη νη 

ίδηνη επαγγεικαηηθά. 

Καζψο νη κέληνξεο βνεζνχλ ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

ηαπηφρξνλα βειηηψλνπλ ηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή επάξθεηα (Gordon & Maxey, 2000). Ζ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο βειηηψλεηαη (Yosha, 1991). Οη κέληνξεο επσθεινχληαη απφ ηελ 
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πξνγχκλαζε ζε γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε αθξφαζε, ην λα θάλνπλ δηεξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο, ην λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ρσξίο λα είλαη επηθξηηηθνί θαη λα επαλεμεηάδνπλ 

ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Clinard & Ariav, 1998). Οη κέληνξεο ζπρλά ραξαθηεξίδνπλ 

ηε ζηελή ζρέζε κε λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο σο κηα πεγή λέσλ ηδεψλ ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε δηδαζθαιία (Ganser, 1997). Οη θαζνδεγνχκελνη ζεσξνχλ φηη ην  

mentoring είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ φπσο ε 

θαηαγξαθή ηνπ βηβιίνπ χιεο, ε αλάζεζε εξγαζίαο γηα ην ζπίηη, ν ζρεδηαζκφο κηα δηδαζθαιίαο 

θαη ε πινπνίεζε ηεο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο. Ωζηφζν δελ βνεζάεη ζηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο βαζηζκέλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο (activity-based 

teaching), ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Σηηο δεμηφηεηεο 

απηέο απαηηνχληαη εηδηθά εξγαζηήξηα πνπ ζα εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ θαζνδεγνχκελσλ 

(Manzar-Abbass, 2017). 

Οη Kubberød et al. (2018) δηεξεπλψληαο ηηο ζπλεηζθνξέο ηεο νκαδηθήο θαζνδήγεζεο σο 

καζεζηαθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο  δηαπίζησζαλ φηη νη νκφηηκνη κέληνξεο 

(peer mentors) ζπλεηζθέξνπλ ζηε κάζεζε ησλ καζεηεπνκέλσλ κέζα απφ δηάθνξεο κνξθέο 

ππνζηήξημεο, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ξφινπο κέληνξα, ιεηηνπξγίεο κέληνξα θαη 

ζηπι παξεκβάζεσλ. Οη κέληνξεο κέζα ζε νκάδεο νκφηηκσλ εθπιεξψλνπλ ηξεηο 

ζπλππάξρνληεο ξφινπο: Γηεπθνιπληήο κάζεζεο (learning facilitator), ππνζηεξηθηηθφο 

πξνπνλεηήο (supportive coach) θαη κνληέιν νηθείνπ ξφινπ (familiar role model). Απηνί νη 

ξφινη απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο κηαο ηππνινγίαο επηρεηξεκαηηθήο θαζνδήγεζεο. 

Σχκθσλα κε ηνπο Heppen et al. (2018) έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα θαζνδήγεζεο, έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζρνιείνπ αλαθνξηθά κε  ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξίεο. Σηε Γεληθή Παηδεία παξαηεξήζεθαλ ζηαδηαθά απμήζεηο ηφζν ζηε 

ζπρλφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κέληνξα-θαζνδεγνχκελνπ,  φζν θαη ζην ρξφλν 

ζπλάληεζεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαζνδήγεζεο. Οη κέληνξεο 

παξείραλ ζε κεγάιν βαζκφ εληαηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θαζνδεγνχκελνπο. 

Σχκθσλα κε ηνπο Ernst & Erickson, (2018) ην mentoring επεξέαζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

ζπλαηζζεκαηηθνχο ηξφπνπο θαη ηνπο βνήζεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζα έκαζαλ. Ζ επηξξνή 

ηεο θαζνδήγεζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο κέληνξεο πνπ παξέρνπλ αίζζεζε ινγνδνζίαο, 

εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε, θαζψο θαη ελζάξξπλζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο βνήζεηαο 

γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη εκπφδηα. Οη εθπαηδεπηηθνί δηακφξθσζαλ 

ηθαλφηεηεο απνηειεζκαηηθψλ κεληφξσλ: επέλδπζαλ ζε απηφ, ήηαλ επέιηθηνη θαη 

αληαπνθξίζεθαλ ζην ξφιν ηνπο. 

7. Πποηάζειρ 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ πσο νη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν νη λεφηεξνη, φζν θαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ 

αξθεηά ρξφληα ππεξεζίαο έρνπλ αλάγθε δηαξθνχο επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. Τν θχξην επηκνξθσηηθφ έξγν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαιάβεη νη Σρνιηθνί 

Σχκβνπινη, (Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 νη Σρνιηθνί Σχκβνπινη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 
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ηνλ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Καζψο ν ζεζκφο απηφο είλαη ηδηαίηεξα πξφζθαηνο θαη 

δελ έρεη αθφκε κειεηεζεί ή αμηνινγεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηηο πξνηάζεηο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο αλαθεξφκαζηε ζηνλ Σρνιηθφ Σχκβνπιν) νη νπνίνη έρνληαο ζπρλή θαη 

νπζηαζηηθή επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληρλεχνπλ δηαξθψο ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο, ζρεδηάδνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη πινπνηνχλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζπλαληήζεηο. Ζ εκπεηξία καο έρεη δείμεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνληαη ζην Σρνιηθφ 

Σχκβνπιν θάζε θνξά πνπ εηζάγεηαη κία θαηλνηνκία δεηψληαο ηελ ππνζηήξημή ηνπ, επηπιένλ 

φκσο ηνλ ζπκβνπιεχνληαη θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη νξαηή θαη ε αλάγθε ζε κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ λα απεπζπλζνχλ ζην 

Σρνιηθφ Σχκβνπιν δεηψληαο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θαζψο αληηκεησπίδνπλ έλα 

κεγάιν βαζκφ αλαζθάιεηαο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, ιφγσ ησλ επαίζζεησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Σπλεπψο ν 

Σρνιηθφο Σχκβνπινο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη θαη λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά 

κηα κεληνξηθή ζρέζε, φηαλ δηαζέηεη ν ίδηνο ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ωζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ είλαη επσκηζκέλε 

κε ηελ επζχλε ελφο ηδηαίηεξα κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη πεξηνρψλ 

δηάζπαξησλ γεσγξαθηθά ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηθξάηεηαο. Γη’ απηφ ην ιφγν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ κέληνξα γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηνρψλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπο αθφκε θαη αλ απηφ πινπνηνχληαλ κε ηε κνξθή ηνπ e-mentoring. 

Πξνηείλεηαη επνκέλσο ε αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα γηα έλαλ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ππεξεηνχλ ζηελ έδξα ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ, ηνπο νπνίνπο ζα θαζνδεγεί, ζα ηνπο 

ππνζηεξίδεη, ζα ηνπο ελζαξξχλεη θαη ζα ηνπο εκςπρψλεη. Ο ίδηνο ζα κπνξεί λα επηιέγεη 

πξνζεθηηθά κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ κέληνξα έλαλ 

αξηζκφ έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πεξηνρέο εθηφο έδξαο ηνπ πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο θαη ζέινπλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ κέληνξα, ηνπο νπνίνπο αξρηθά ζα 

εθπαηδεχζεη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπο ηαηξηάμεη κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα 

αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ θαζνδεγνχκελνπ θαη έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα ππνζηεξηρζνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί, έλα κέξνο ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ Σρνιηθφ 

Σχκβνπιν σο κέληνξα θαη νη ππφινηπνη απφ κέληνξεο πνπ ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο ζα έρεη 

νξίζεη γηα απηνχο. Τν mentoring κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνηειεί νπζηαζηηθά έλα απφ ηα 

εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο γηα λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δειψλνπλ 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πσο αληηκεησπίδνπλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ λα επηιέγνπλ νη ίδηνη 

νηθεηνζειψο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ σο θαζνδεγνχκελνη ζε έλα πξφγξακκα 

mentoring θαη λα κε ιεηηνπξγεί έλα πξφγξακκα mentoring, ην νπνίν επηβάιιεηαη απφ ηνπο 

Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, γηαηί πηζαλφλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα κελ ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά. Απφ ηελ άιιε φκσο φηαλ ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο έρεη θαιιηεξγήζεη κία 

ζεηηθή θαη νπζηαζηηθή επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ζρέζε, κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ, ζα κπνξεί λα πξνηείλεη ν ίδηνο ζε 
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εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη έρνπλ αλάγθε, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε έλα 

πξφγξακκα mentoring θαη ε πξφηαζε ηνπ απηή ζα κπνξεί λα γίλεηαη απνδεθηή. 

Ζ ζρέζε ηνπ κέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγνχκελνπ είλαη αξθεηά πξνζσπηθή, νπφηε είλαη 

ζεκαληηθφ ζην ηαίξηαζκα κεηαμχ ηνπο λα δνζεί βαξχηεηα ζην λα ηαηξηάδνπλ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ζηηο αξρέο ηνπο, γηαηί ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

αζπκβαηφηεηεο κπνξεί εχθνια λα λαπαγήζεη ην φιν εγρείξεκα.  

Θα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ δηάθνξνη ηξφπνη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε 

ιίζηα απηή λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηνπ κέληνξα. Πξνηείλεηαη ε πηινηηθή 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ mentoring, ηα νπνία ζα πινπνηνχληαη απφ ηνπο Σρνιηθνχο 

Σπκβνχινπο, αλαιακβάλνληαο νη ίδηνη ην ξφιν ηνπ κέληνξα γηα έλα αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο έδξαο ηνπο θαη νξίδνληαο κέληνξεο ζηηο πεξηνρέο επζχλεο εθηφο ηεο έδξαο ηνπο, έηζη ψζηε 

λα θαιπθζνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ ή πνπ έρνπλ αλάγθε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε πξνγξάκκαηα mentoring κε ζηφρν λα ππνζηεξηρζνχλ, λα θαζνδεγεζνχλ γηα λα 

αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ νη εκπιεθφκελνη ζε φινπο ηνπο ξφινπο (κέληνξαο θαη θαζνδεγνχκελνο) λα 

γλσξίδνπλ ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα ππάξρεη επηπιένλ επαξθήο δηαζέζηκνο ρξφλνο 

ψζηε λα πινπνηεζεί ην mentoring απνηειεζκαηηθά. Τν πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 

θάπνην βαζκφ ειεπζεξίαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ 

θαζνδεγνχκελνπ. 

Σςμπεπάζμαηα-πποοπηικέρ  

Σχκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ην mentoring ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα 

ηξφπν επηκφξθσζεο, ππνζηήξημεο, θαη επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ. Απηφο κπνξεί λα είλαη έλαο λένο εθπαηδεπηηθφο, αιιά θαη 

έλαο αξραηφηεξνο, ν νπνίνο έρεη αλάγθε απφ ππνζηήξημε ζε θαηλνηφκεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, κε ηηο νπνίεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο. Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη mentoring, 

κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηιέμεη έλαο νξγαληζκφο απηφλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ, Ζ επηινγή ησλ κεληφξσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο γλψζεηο πνπ νη ίδηνη δηαζέηνπλ θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο πνπ επλννχλ ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα 

θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ αξραηφηεηα ηνπ φπσο γηλφηαλ παιαηφηεξα. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

κέληνξα θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. Σηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν κέληνξαο κπνξεί λα αθνξά ηφζν παηδαγσγηθά 

θαη δηδαθηηθά, φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζνδεγνχκελνο. Ζ 

δηαδηθαζία φκσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία, πξέπεη  λα ζηεξίδεηαη ζηελ επηζπκία θαη 

ησλ δπν εκπιεθφκελσλ. Κπξίσο ν θαζνδεγνχκελνο θαιφ είλαη λα έρεη εθθξάζεη ν ίδηνο ηελ 

επηζπκία λα βνεζεζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί απφ έλαλ κέληνξα θαη φρη λα ηνπ επηβιεζεί απφ 

ηνπο αλσηέξνπο ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ αλήθεη.  Ο κέληνξαο ππνζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
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κε ζηφρν εθείλνο λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη θαη λα επηιχεη ν ίδηνο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, δελ ηνπ πξνζθέξεη έηνηκεο ιχζεηο.  Ο ξφινο ηνπ κέληνξα 

είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο θαη απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο.  Ζ δηαδηθαζία ηνπ mentoring ζα πξέπεη λα 

πθίζηαηαη σο κηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη απφ ηνλ ίδην σο κέζνδνο επηκφξθσζεο επεηδή 

ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζηνλ ηχπν κάζεζεο ηνπ. Σην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ε απνπζία πξνγξακκάησλ mentoring αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηεο εηζαγσγήο ηνπο, έηζη ψζηε 

λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ. Φαίλεηαη ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο λα είλαη ην θαηάιιειν πξφζσπν γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κέληνξαο ή/θαη λα ζπληνλίζεη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, επεηδή απηφο 

γλσξίδεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη έρεη 

αλαπηχμεη κία ζρέζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κε απηνχο. Ζ αλάγθε πξνγξακκάησλ 

mentoring γίλεηαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο θξίζεο πνπ αθφκε καζηίδεη ηε ρψξα θαη ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ κεγάιν θφζηνο. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηχμεη ε 

πνιηηεία ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα, γηα λα θαιχςεη ηηο κεγάιεο αλάγθεο ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί. Σε κία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη αλαγθαίν επίζεο λα ππάξμεη πεξαηηέξσ 

κειέηε ηνπ ζεζκνχ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

θαζψο θαη λα εξεπλεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ν βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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