
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ  
 

Αναγκαιότητα θεσμού και εννοιολογικός προσδιορισμός 
 
Η  παροχή  υψηλής  ποιότητας  παιδαγωγικού/διδακτικού  έργου  και  η 
προσωπική/επαγγελματική  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  αποτελούν 
τους κύριους άξονες προτεραιότητας του «Νέου Σχολείου». Οι εν λόγω 
άξονες προϋποθέτουν τα εξής: 

α)  ομαλή  ένταξη/προσαρμογή  του  στην  εκάστοτε  σχολική 
πραγματικότητα,  

β) διαρκή παιδαγωγική/διδακτική καθοδήγησή του,  
γ) συναισθηματική στήριξή του.  

Για το σκοπό αυτό υιοθετείται η εισαγωγή του θεσμού του «Μέντορα» 
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα: για κάθε νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό 
ορίζεται ένας παλαιότερος και εμπειρότερός του ως μέντορας. 

Η σχέση τους, η οποία θα διέπεται από σαφές θεσμικό πλαίσιο, 
προσβλέπει  στην  παροχή  εξατομικευμένης  βοήθειας  από  το  μέντορα 
προς το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό σχετικά με ζητήματα γενικής και 
ειδικής διδακτικής, καθώς και με ζητήματα παιδαγωγικής, ψυχολογικής, 
διοικητικής  και  επαγγελματικής  φύσης.  Ο  μέντορας  λειτουργεί  ως 
πρότυπο  για  το  νεοδιοριζόμενο  εκπαιδευτικό,  ενώ  παράλληλα  τον 
ενθαρρύνει και του παρέχει ευκαιρίες για έμπνευση, αναστοχασμό και 
αυτοαξιολόγηση στα πλαίσια μιας ισότιμης σχέσης. 
 

Προσόντα και τυπικές προϋποθέσεις επιλογής 
 
Ο μέντορας είναι εκπαιδευτικός με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική 
εμπειρία,  καθώς και αυξημένα προσόντα,  τα οποία οριοθετούνται ως 
εξής: 

• επιστημονικό υπόβαθρο με έμφαση στην παιδαγωγική/διδακτική 
κατάρτιση, 

• επάρκεια στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,  
• εμπειρία σε καινοτόμες δράσεις/προγράμματα και  
• γνώση  της  κουλτούρας  και  των  ιδιαίτερων  συνθηκών  άσκησης 

του  εκπαιδευτικού  έργου  στην  περιοχή  εργασίας  του 
νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. 
Οι τυπικές προϋποθέσεις επιλογής του είναι οι εξής:  

  1



α) πενταετής διδακτική προϋπηρεσία και  
β)  άσκηση  διδακτικών  καθηκόντων  κατά  τα  δύο  αμέσως 

προηγούμενα σχολικά έτη, από το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
 

Διαδικασία και όροι επιλογής 
Σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια καταρτίζονται, ύστερα από τον 

έλεγχο  των  σχετικών  αιτήσεων,  με  βάση  τον  υπηρεσιακό  φάκελο  του 
μέντορα  και  τα  παραστατικά  για  την  πλήρωση  των  τυπικών 
προϋποθέσεων,  οι  πίνακες  υποψηφίων  μεντόρων,  ξεχωριστά  για  την 
πρωτοβάθμια  και  τη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Οι  τελικοί  πίνακες 
που  θα  προκύψουν  θα  επικυρώνονται  από  τον  οικείο  περιφερειακό 
διευθυντή  εκπαίδευσης,  ύστερα  από  πρόταση  του  οικείου  ΑΠΥΣΠΕ  ή 
ΑΠΥΣΔΕ. 

Ο μέντορας για κάθε νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό θα επιλέγεται 
από τον τελικό πίνακα και θα ορίζεται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο 
σε συνεργασία με το διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία έχει 
τοποθετηθεί. Θα ήταν σκόπιμο να υπηρετεί στην  ίδια σχολική μονάδα 
με το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό ή σε άλλη στην περιφέρεια ευθύνης 
του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι 
εφικτό ως μέντορας ορίζεται εκπαιδευτικός από όμορη περιφέρεια. Σε 
δυσπρόσιτες  περιοχές  και  όταν  ο  μέντορας  δεν  υπηρετεί  στο  ίδιο  ή 
γειτονικό  σχολείο  με  εκείνο  του  νεοδιοριζόμενου  εκπαιδευτικού,  θα 
προβλέπεται ένα μέρος της συνεργασίας να διεξάγεται με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία (e‐mentoring). Την τελική ευθύνη για την παραγωγή και 
τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας θα αναλάβει το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Μετά την επιλογή του ο μέντορας θα παρακολουθεί πρόγραμμα 
εισαγωγικής επιμόρφωσης και θα εγγράφεται σε «Μητρώο Μεντόρων», 
το οποίο θα τηρείται σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. 
 

Καθήκοντα 
 
Τα καθήκοντα του μέντορα είναι τα εξής: 

• Εντοπίζει  τις  υπηρεσιακές  και  παιδαγωγικές/διδακτικές  ανάγκες 
του  νεοδιοριζόμενου  εκπαιδευτικού  και  οργανώνει  μαζί  του 
πρόγραμμα, που στοχεύει στην κάλυψή τους.  

• Αναλαμβάνει  την  καθοδήγηση/επιμόρφωση/εμψύχωσή  του  και 
του  προσφέρει  κάθε  δυνατή  βοήθεια  σχετικά  με  ζητήματα 
διδακτικής,  παιδαγωγικής,  ψυχολογικής,  διοικητικής  και 
επαγγελματικής φύσης.  
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•  Μπορεί  να  καλύπτει  τις  σχετικές  ανάγκες  ενός  έως  και  πέντε 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

 
Διάρκεια και περιεχόμενο μεντορικής σχέσης 

 
Η μεντορική σχέση υλοποιείται στα δύο πρώτα έτη της σταδιοδρομίας 
των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και έχει το εξής περιεχόμενο: 
Κατά  τη  διάρκεια  του  1ου  έτους  ιδιαίτερη  έμφαση  δίνεται  στην 
ανάπτυξη  των  διδακτικών  δεξιοτήτων  του  νεοδιοριζόμενου 
εκπαιδευτικού, καθώς και στις πρακτικές διαχείρισης της τάξης και του 
επαγγελματικού  πλαισίου  εν  γένει.  Συγκεκριμένα,  κατά  το  1ο  έτος 
προβλέπεται η πραγματοποίηση ικανοποιητικού αριθμού διδασκαλιών, 
οι  οποίες  θα  διακρίνονται  σε  α)  δειγματικές  από  το  μέντορα  με 
παρατηρητή  τον  καθοδηγούμενο,  β)  διδασκαλίες  από  τον 
καθοδηγούμενο  με  παρατηρητή  τον  μέντορα,  γ)  διδασκαλίες  από 
κοινού.  Στο  μέλλον  είναι  δυνατό  η  Β’  και  η  Γ’  φάση  της  εισαγωγικής 
επιμόρφωσης  των  νεοδιοριζόμενων  εκπαιδευτικών  στα  ΠΕΚ  να 
συνδυαστούν με το 1ο έτος της μεντορικής σχέσης. 
Κατά  το  2ο  έτος  υπάρχει  αφενός  η  δυνατότητα  διδασκαλιών  και 
εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  (επισκέψεις  σε  μουσεία,  βιβλιοθήκες, 
κέντρα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  εκτέλεση  κοινών  δημιουργικών 
διαθεματικών  δραστηριοτήτων,  οργάνωση  μαθημάτων  με  τη  χρήση 
Τ.Π.Ε.  και  εκπαιδευτικού  λογισμικού,  διοργάνωση  σχολικών  εορτών, 
διδασκαλία  σε  εργαστήρια,  εξ  αποστάσεως  διδασκαλία  κλπ)  από  τον 
μέντορα και έως τριών από το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, αφετέρου 
πραγματοποίησης έως δέκα συναντήσεων, οι οποίες μεταξύ των άλλων 
θα επικεντρώνονται στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου εκ 
μέρους του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, σε ζητήματα αξιολόγησης 
μαθητή,  κατ’  οίκον  εργασιών,  οργάνωσης  portfolio  εκπαιδευτικού  και 
μαθητών και σε άλλες πιθανές διαστάσεις της μεντορικής σχέσης. 
 

Διδακτικό και υπηρεσιακό ωράριο και άλλες λεπτομέρειες 
 
Για την υλοποίηση της μεντορικής σχέσης και την επίτευξη των στόχων 
της,  το διδακτικό/υπηρεσιακό ωράριο του μέντορα θα διαμορφώνεται 
ανάλογα με τον αριθμό (1 έως 5) των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, 
των οποίων θα αναλαμβάνει τη στήριξη/καθοδήγηση, και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας. Η μείωση του ωραρίου 
αρχίζει με τον ορισμό του και την προτείνει μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 
στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ο  Σχολικός  Σύμβουλος που  εισηγήθηκε  τον 
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ορισμό του. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, που 
με  βάση  τις  συνθήκες/χωροταξική  κατανομή  των  σχολικών  μονάδων, 
ρυθμίζει  οποιοδήποτε  επιπλέον  ζήτημα  προκύπτει  σχετικά  με  τη 
μείωση του ωραρίου. 

Σε  περίπτωση  μετάθεσης,  συνταξιοδότησης  ή  μακράς  απουσίας 
του μέντορα από τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί, είναι δυνατό 
να  ζητηθεί  η  αντικατάστασή  του.  Η  αντικατάσταση  γίνεται  από  το 
Σχολικό  Σύμβουλο  που  όρισε  το  μέντορα  σε  συνεργασία  με  το 
Διευθυντή του σχολείου, όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Η επιλογή 
του αντικαταστάτη πραγματοποιείται από τον επικυρωμένο πίνακα. 

Στη λήξη του 1ου έτους από κοινού μέντορας και νεοδιοριζόμενος 
εκπαιδευτικός  υποβάλλουν  υπόμνημα  στον  οικείο  Σχολικό  Σύμβουλο 
σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, καταθέτοντας 
παράλληλα και σκέψεις, απόψεις ή και προτάσεις τους για τη βελτίωση 
του θεσμού και της μεντορικής σχέσης εν γένει. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
αποδελτιώνουν  το  περιεχόμενο  των  υπομνημάτων  και  το  εντάσσουν 
στην  ετήσια  έκθεσή  τους  προς  τον  προϊστάμενο  επιστημονικής  και 
παιδαγωγικής καθοδήγησης, που κοινοποιείται και στο Π.Ι. 
 
Επιμόρφωση μεντόρων, στήριξη και αξιολόγηση του θεσμού 
 
Οι  επιλεγέντες  μέντορες  θα  συμμετάσχουν  σε  εισαγωγικό  πρόγραμμα 
επιμόρφωσης, που θα διεξάγεται στο οικείο ΠΕΚ και θα τελεί υπό την 
αιγίδα  του Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου. Οι άξονες  της επιμόρφωσης θα 
οριοθετούνται σε γενικές γραμμές ως εξής:ο θεσμός του μέντορα και η 
φύση της μεντορικής σχέσης, οι βασικές αρχές επιμόρφωσης ενηλίκων, 
οι τεχνικές συμβουλευτικής των διαπροσωπικών σχέσεων, η διαχείριση 
προβλημάτων σχολικής μονάδας και τάξης, η διδακτική μεθοδολογία, η 
εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και του αναστοχασμού και η σημασία 
τους στην εκπαιδευτική πράξη και ζωή, οι ιδιαιτερότητες του μαθητικού 
πληθυσμού  και  η  διαφοροποιημένη  διδασκαλία,  η  αξιοποίηση  των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, το e‐mentoring κλπ. 
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