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Περίληψη 

 
Στην εργασία αυτή μελετάται ο θεσμός του mentoring και οι δυνατότητες υλοποίησης του με τη 

βοήθεια προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών 

απομακρυσμένων σχολικών μονάδων. Ειδικότερα προτείνεται η μέθοδος και τα μέσα 

υλοποίησης e-mentoring για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση και την υποστήριξη νεότερων 

εκπαιδευτικών από πιο έμπειρους, οι οποίοι διαθέτουν  βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ. Στην 

εργασία παρουσιάζονται οι δυνατότητες συμβουλευτικής και διδακτικής καθοδήγησης από 

απόσταση ως θεσμού, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου. 

 

Λέξεις Κλειδιά:  Μέντορας, Εκπαιδευτικός, Επιμόρφωση, Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση, ΤΠΕ 

 

1. Εισαγωγή 

 

Οι εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση του έργου τους καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τόσο μικρές δυσκολίες-εμπόδια όσο και μεγαλύτερες αδυναμίες – 

ελλείψεις. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία η κατάσταση αυτή δεν οφείλεται 

ούτε στην προσωπικότητα και στις δυνατότητες των εκπαιδευτικών ούτε στην 

πρωταρχική εκπαίδευση και προετοιμασία τους – χωρίς βέβαια να αμφισβητείται η 

συνείδηση τέτοιων παραγόντων- αλλά κυρίως σε θέματα και δυσκολίες σχετιζόμενες 

με τις εργασιακές συνθήκες και προσδοκίες, το σύστημα σχολείο, την κουλτούρα του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη  και εξέλιξη (Κρίβας,2012). 

Την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών τόσο για τον ίδιο 

τον εκπαιδευτικό όσο και για το σχολικό σύστημα, όπως διαπιστώνεται και από την 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, δεν μπορεί να αναλάβει μόνος του ο κάθε 

εκπαιδευτικός. Χρειάζεται υποστήριξη από ένα μέντορα, δηλαδή από ένα 

εκπαιδευτικό με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις, αλλά και συγκεκριμένες 

ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνιακού και σχεσιακού τύπου (Κρίβας,2012. 

Φραγκούλης, 2013). 

Ο εκπαιδευτικός αυτός βοηθά τον λιγότερο έμπειρο εκπαιδευτικό και 

συμβάλλει στην επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη, καθώς η σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ του μέντορα και του εποπτευόμενου στηρίζεται στο αμοιβαίο 

ενδιαφέρον και στη μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται σταδιακά 

(Scandura et al.,1996:52).   
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Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές 

μονάδες και ιδιαίτερα σε ολιγοθέσια σχολεία ο θεσμός του mentoring  μπορεί να 

συμβάλλει ουσιαστικά στην υποστήριξη του έργου τους. 

 

1. Τι είναι το ο θεσμός του Μέντορα    

 

H λέξη Μέντορας προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Όταν ο Οδυσσέας 

έφυγε για το μακρινό του ταξίδι άφησε πίσω του τον φίλο Μέντορα με την 

παράκληση να μορφώσει τον γιό του Τηλέμαχο (Φραγκούλης & Βαλκάνος,2013).  

Στις μέρες μας ο θεσμός του μέντορα (mentoring) αφορά μια σχέση 

συστηματικής συνεργασίας μεταξύ δύο ομότιμων ατόμων (συναδέλφων) η οποία 

επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, πληροφοριών και πρακτικών 

συμβουλών σε ένα τομέα απασχόλησης ή δραστηριοποίησης (Cunningham & Eberle, 

1993.Kεφαλάς,2005).  

Στο χώρο της εκπαίδευσης οι  εκπαιδευτικοί αναζητούν μέντορα όταν θέλουν 

να εξελιχθούν, να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές και διδακτικές τους πρακτικές, να 

αισθανθούν ασφαλείς για τις επιλογές τους, να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες 

γύρω από ένα αντικείμενο. Από την πλευρά του ο μέντορας, ο οποίος συγκριτικά με 

τους εκπαιδευόμενους διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο ή 

αντικείμενο, καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους μεταφέροντάς τους τις γνώσεις, την 

εμπειρία του καθώς και τις καλές του πρακτικές. Λειτουργεί γι αυτούς ως έμπιστος 

φίλος και υποστηρικτής (Φραγκούλης,2013). Αντίστοιχα και ο εκπαιδευτικός που 

έχει το ρόλο του μέντορα μπορεί να ωφεληθεί από τη σχέση αυτή αφού έχει τη 

δυνατότητα να μάθει από τον νεότερο εκπαιδευτικό ζητήματα τα οποία ο ίδιος δεν 

είχε διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο.  

Στις μέρες μας που η κινητικότητα των ατόμων είναι μεγάλη και ο διαθέσιμος 

χρόνος λίγος το mentoring  αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη του 

έργου των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 

απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές ή που υπηρετούν μόνοι τους σε σχολικές 

μονάδες λόγω ειδικότητας (Μιχιώτης,2006). 

 

 

1. Ο θεσμός του Μέντορα στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

 

Σκοπός του mentoring είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους 

εκπαιδευτικούς ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά την εκπαιδευτική τους 

πορεία,  να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε θέματα λειτουργίας του 

σχολείου, να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν την απόδοσή 

τους και να γίνουν αποτελεσματικότεροι στο έργο τους (Μιχιώτης, κ.α,2006) 

 

Στόχοι του mentoring είναι να: 

• να προσφέρει υποστήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση από ένα έμπειρο 

πρόσωπο σε ένα άλλο με λιγότερη εμπειρία, στο πλαίσιο μιας διαπροσωπικής 

σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο άτομα 

• να δώσει στον εποπτευόμενο την ευρύτερη εικόνα του κοινωνικο – 

οικονομικού και εκπαιδευτικού πλαισίου μέσα στο οποίο υλοποιείται η 

διεργασία της μάθησης 



• να προσφέρει στον εποπτευοόμενο (mentee / protegé) ευκαιρίες μάθησης σε 

ένα μη απειλητικό περιβάλλον.  

Από τα προαναφερόμενα διαπιστώνουμε πως το mentoring ως διαδικασία 

συμβουλευτικής και διδακτικής καθοδήγησης συμβάλλει τόσο στην επαγγελματική 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού  τους έργου (Tang & Choi, 2005. Φραγκούλης,2013).  

Σύμφωνα με τον Collin (1988) oι μέντορες μπορούν να υποστηρίξουν συστηματικά 

και να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση του 

διδακτικού τους έργου, καθώς μέσα από την εμπειρία και εκπαίδευση που διαθέτουν 

έχουν αναπτύξει  σε σημαντικό βαθμό τις ακόλουθες δεξιότητες (Collin,1998): 

• αναγνώρισης των ικανοτήτων και των αδυναμιών των λιγότερο έμπειρων 

εκπαιδευτικών 

• αναγνώρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού- 

διδακτικού τους έργου. 

• υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε δυσκολίες και προβλήματα που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

• ανάλυσης και αντιμετώπισης / επίλυσης των δυσκολιών. 

• συμβουλευτικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών. 

 

2. Ο Ρόλος και τα χαρακτηριστικά του μέντορα 

 

Ο ακριβής ρόλος του μέντορα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, οι 

σημαντικότεροι από τους οποίους εντοπίζονται: α) στο διαθέσιμο χρόνο του e-

μέντορα, β) στο περιβάλλον και στην  οργάνωση του τρόπου εργασίας, γ) στις 

δεξιότητες και στην εμπειρία που διαθέτει, δ) στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευτικών, ε) στην κουλτούρα της εκπαιδευτικής μονάδας που εφαρμόζει 

διαδικασίες e-mentoring.  

 Ο Παπασταμάτης (2010) αναφέρει τους εξής ρόλους του μέντορα: 

• Δάσκαλος (Teacher) – όπου ο μέντορας δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης για 

τους εποπετυόμενους, χρησιμοποιώντας πραγματικές και υποθετικές 

καταστάσεις.  

• Συνήγορος του διαβόλου (Devil's advocate) - όπου ο μέντορας προκαλεί και 

αντιμετωπίζει τις δυσκολίες των εποπτευομένων προκειμένου να τους 

βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους. 

• Προπονητής (Coach) – όπου ο μέντορας προετοιμάζει και καθοδηγεί τους 

εποπτευόμενους, στον εντοπισμό, του τι είναι σημαντικό για αυτούς να 

μάθουν, τι είδους δεξιότητες  και ικανότητες πρέπει να αναπτύξουν και σε 

ποιο βαθμό. 

 

Σύμφωνα με τους Ζarkovic & Bizjak, (2000) για να είναι αποτελεσματικός ο 

μέντορας κατά την άσκηση του μεντορικού- συμβουλευτικού του έργου απαραίτητο 

είναι να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• επιθυμία για παροχή βοήθειας- υποστήριξης 

• εμπειρίες σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας  e-mentoring 

• χρόνο  για υποστήριξη των άλλων 

• δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων 

• διάθεση για μάθηση 



• υπευθυνότητα 

• επιθυμία για συνεργασία με τον προστατευόμενο του 

 

Οι Cho et al. (2011) κατηγοριοποιούν τα χαρακτηριστικά του ιδανικού μέντορα σε 

πέντε τομείς: 

• σε ατομικά χαρακτηριστικά (συμπονετικός, γενναιόδωρος, διορατικός, 

αλτρουιστής, ειλικρινής, ήρεμος, σεβαστικός κ.α.) και επαγγελματικά 

(συνεργατικός, επικοινωνιακός, οραματιστής, καταρτισμένος κ.α.) 

• στον τρόπο σύμφωνα με τον όποιο καθοδηγεί την επαγγελματική ανάπτυξη 

του προστατευόμενου (δημιουργία σχεδίου, προσαρμογή του στα 

χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του προστατευόμενου, παροχή ευκαιριών 

δράσης, κτλ) 

• στην διαθεσιμότητα του για συνεργασία και επικοινωνία (συχνότητα, 

διαθεσιμότητα, διάρκεια και ποιότητα του χρόνου που αφιερώνει στον 

προστατευόμενο) 

• στην υποστήριξη για τη διατήρηση ή επίτευξη προσωπικής- επαγγελματικής 

ισορροπίας του προστατευόμενου 

• στη δημιουργία «τράπεζας»  εμπειριών και τρόπων υλοποίησης mentoring. 

 

3. Συμβολή του mentoring στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

 

Το mentoring ως διαδικασία συμβουλευτικής και διδακτικής καθοδήγησης 

συμβάλλει σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και κατά 

συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου (Tang & 

Choi,2005:383). 

Σύμφωνα με τον Collin (1988) oι μέντορες μπορούν να υποστηρίξουν 

συστηματικά και να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς στην 

άσκηση του διδακτικού τους έργου, καθώς μέσα από την εμπειρία και εκπαίδευση 

που διαθέτουν έχουν αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό τις ακόλουθες δεξιότητες 

(Collin,1998:24): 

• αναγνώρισης των ικανοτήτων και των αδυναμιών των λιγότερο έμπειρων 

εκπαιδευτών  

• αναγνώρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού- 

διδακτικού τους έργου 

• υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε δυσκολίες και προβλήματα που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τους 

• δεξιότητες  ανάλυσης των δυσκολιών  

• δεξιότητες αντιμετώπισης- επίλυσης των δυσκολιών  

• δεξιότητες συμβουλευτικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών 

 

Οι Calderhead and Shorrock’s 1997 (στο Rajuan & Verloop, 2007) αναφέρουν 

πως η διαδικασία e-mentoring συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη πέντε σημαντικών τομέων της 

προσωπικότητάς τους. Ειδικότερα συμβάλλει στην ανάπτυξη: α) του ακαδημαϊκού 

τομέα μέσα από την παροχή γνώσεων, β) του διδακτικού τομέα μέσα από την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια διδακτικών δεξιοτήτων και ανάδειξης καλών πρακτικών, 

γ) του  τομέα της συμβουλευτικής καθοδήγησης μέσα από την ανάπτυξη διαδικασιών 



επίλυσης προβλημάτων, δ) του τομέα ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους μέσα από 

την ανάπτυξη ποικίλων γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, 

καθώς και του ε) μεταγνωστικού τομέα μέσα από την ανάπτυξη διαδικασιών κριτικής 

σκέψης. 

 

4. Ο θεσμός του e- mentoring στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Ο θεσμός του e-mentoring  οποίος προτείνεται στην παρούσα εργασία μπορεί 

να βοηθήσει ιδιαίτερα νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ομαλή ένταξή τους στα σχολικά  πράξη καθώς και 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Γεγονός είναι ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες κατά 

την είσοδό τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι, μέχρι πριν λίγα χρόνια 

διορίζονταν σχετικά νέοι (23-25 ετών) έχοντας περιορισμένες εμπειρίες από το χώρο 

της εκπαίδευσης και χωρίς κάποια επίσημα οργανωμένη φάση υποδοχής- 

προετοιμασίας για την άσκηση του ρόλο τους (Μαυρίδου,2010). Οι καθηγητές 

εισέρχονται στο χώρο της εκπαίδευσης   έχοντας τις πιο πολλές φορές περιορισμένη 

παιδαγωγική κατάρτιση, τοποθετούνται κυρίως σε σχολικές μονάδες οι οποίες 

βρίσκονται μακριά από τον τόπο καταγωγής τους και έχουν διανύσει μεγάλο χρονικό 

διάστημα από την λήψη του πτυχίου τους έως το διορισμό τους (Θάνου,2009). Στα 

προαναφερόμενα πρέπει να προστεθούν τα προβλήματα, απομόνωσης, δυσκολίας 

επικοινωνίας, έλλειψης υποδομών και ανεπαρκούς πρόσβασης σε αγαθά και 

υπηρεσίες, που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί των νησιωτικών 

περιοχών της χώρας μας (Τσεπαπαδάκης,2010). 

Για  τους λόγους αυτούς προτείνεται η ανάπτυξη του θεσμού του e-mentoring 

για όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Με τον όρο e-mentoring (electronic 

mentoring) αναφερόμαστε στην εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών μέντορα μέσω 

προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών οι οποίες βασίζονται κυρίως σε ηλεκτρονικά 

μέσα και το Διαδίκτυο. 

Ο θεσμός του e-mentoring  αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα σε ένα έμπειρο 

άτομο, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας και σε ένα άπειρο, νεώτερο πρόσωπο, όπου στο 

πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης ο έμπειρος (μέντορας) βοηθά, 

επιδεικνύει, εξηγεί, συμβουλεύει τον λιγότερο έμπειρο στην επίτευξη συγκεκριμένων, 

επαγγελματικών στόχων, καθώς και στην ανάπτυξη των επαγγελματικών του 

ικανοτήτων (Καραλίδη,2007). 

 

5. Η συμβολή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην υλοποίηση του e- 

mentoring 

 

Στις μέρες μας η σημαντικότερη ίσως εξέλιξη των τεχνολογιών έγκειται στην 

ανάπτυξη του Διαδικτύου και ειδικότερα του παγκόσμιου ιστού (world wide web),  

καθώς και των εργαλείων του Web2 (Παπανικολάου, κ. συν.2005). 

Τόσο η ασύγχρονη όσο και η σύγχρονη μετάδοση πληροφοριών και η 

λειτουργία Διαδικτυακών υπηρεσιών προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την 

υλοποίηση και υποστήριξη θεσμών e-mentoring. Τα νέα αυτά περιβάλλοντα 

επιτρέπουν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία νεότερων και πιο 

έμπειρων εκπαιδευτικών τόσο μεταξύ τους όσο και με εκπαιδευτικούς πόρους σε 

διαφορετικό τόπο και χρόνο αλλά και σε πραγματικό χρόνο (Αναστασιάδης,2007). 



Παράλληλα, οι υποδομές των σχολικών μονάδων οι οποίες έχουν βελτιωθεί 

σε σχέση με το παρελθόν υποστηρίζουν πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι 

οποίες απαιτούν μεγάλη υπολογιστική δύναμη καθώς και υψηλές ταχύτητες 

μεταφοράς δεδομένων, ήχου και εικόνας.  

Η σύγχρονη οπτικοακουστική και γραπτή επικοινωνία μέσω ελεύθερου και 

δωρεάν λογισμικού (Skype, οοVoο,  ΒΒΒ  κ.α.) είναι πλέον εύκολη και προσιτή. Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας στον ίδιο χρόνο ακόμα και 

αν βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη. Με αυτό τον τρόπο  μπορούν καθημερινά να 

ανταλλάσουν εμπειρίες από τη διεξαγωγή των μαθημάτων τους αλλά και να έχουν 

ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Τα εργαλεία του web 2.0 είναι πλέον προσιτά στους εκπαιδευτικούς και  

επιτρέπουν την ανταλλαγή εμπειριών καθώς και τη συνεργασία  για την υλοποίηση 

δράσεων από μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Παράλληλα παρέχουν ευκαιρίες για το σχεδιασμό και τη λειτουργία 

σχολικών ιστοσελίδων ή wiki, εμπλουτίζοντας το έργο και αναδεικνύοντας τις καλές 

πρακτικές των εκπαιδευτικών. 

Ο θεσμός του e-mentoring μπορεί να φέρει πιο «κοντά» μέσω των νέων 

εργαλείων, έμπειρους εκπαιδευτικούς από όλες σχεδόν τις ειδικότητες εκπαιδευτικών 

με νεότερους εκπαιδευτικούς και στα πιο απομακρυσμένα μέρη που υπηρετούν, στα 

οποία λόγω απόστασης ή ακραίων καιρικών φαινομένων είναι δύσκολη ακόμη και η 

ολιγοήμερη δια ζώσης επαφή και συνεργασία. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

Η στήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

συνιστώσες για τη βελτίωση της ποιότητας  της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων επιτρέπουν την υποστήριξη των νεότερων 

εκπαιδευτικών με ίσους όρους, με σχετικά χαμηλό κόστος  ώστε να αναπτυχθούν 

επαγγελματικά και να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο του e- mentoring είναι δυνατή η υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

όλων των ειδικοτήτων  τόσο σε ώρες λειτουργίας του σχολείου όσο και στο σπίτι 

τους, όταν το επιθυμούν. Το e- mentoring προσφέρει υποστήριξη τόσο στους 

νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς όσο και στους εμπειρότερους σε θέματα σχετικά 

με τη λειτουργία του σχολείου ενώ παράλληλα συμβάλλει στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη βελτίωση 

των οριζόντιων ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους στον εργασιακό τους χώρο. 

Παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες για αξιοποίηση εμπειριών, γνώσεων και 

πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες σχολικές μονάδες. Επίσης συμβάλλει στη 

διάδοση πρακτικών που ευνοούν την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και 

επικοινωνίας ανάμεσα στις σχολικές μονάδες. 
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