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Менторство или "мент(орање)" 
MENTORSHIP 
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Сажетак 
Ментор је вођа, саветник, саветодавац, тутор, али и 
старији и искуснији наставник, или научни радник, који 
помаже у раду, прати и (пр)оцењује завршне радове, и/или 
елаборате научно-истраживачких пројеката, дипломаца, 
специјализаната, магистраната, доктораната, научних 
радника у институтима и сл. Ментор се, по правилу, 
именује из реда искуснијих наставника, научних радника, 
односно најистакнутијих "практичара". Најважније 
компоненте менторског рада су педагошка, социјална и 
психолошка. Основу менторског рада "дефинишу" две 
димензије: програмско-садржајна и организационо-
акциона димензија, а укључене су педагошко-
професионална и педагошко-етичка. Менторски рад се, 
углавном, одвија кроз три фазе: иницијалну, фазу 
реализације и финалну фазу. Ментор, поред научне 
области у којој је најкомпетентнији, нужно је да добро 
познаје како општу, тако и посебне методологије 
истраживања у области у којој "менторише", што, 
најчешће, захтева посебно, додатно и континуирано - 
перманентно (до)образовање, односно стално 
методолошко стручно усавршавање.   
Кључне речи: МЕНТОР / ВОЂА / САВЕТНИК / 
САВЕТОДАВАЦ / ТУТОР / МЕНТОРСКИ РАД / ФАЗЕ 
МЕНТОРСКОГ РАДА / ИСХОДИ МЕНТОРСКОГ РАДА 

Fizička kultura, Beograd, 60 (2006), 1, p. 59 –67, ref. 26 
Abstract  
A mentor is a leader, advisor, consultant, tutor but also senior 
and more experienced teacher, or scientific worker, who 
assists in work, follows and evaluate final papers, and/or 
elaborations of scientific-research projects of graduates, 
specialists,   master and doctor’s degree candidates, scientific 
workers in institutes etc. At rule, mentor is appointed from a 
group of more experienced teachers, scientific workers, i.e. the 
most eminent "practitioners”. The most important components 
of the mentor work are pedagogic, social and psychological. 
The base of mentor work is defined by two dimensions: 
program-content and organizational-action dimension 
including the pedagogic-professional and pedagogic-ethic 
ones. Mentor work is mostly developed in three phases: initial, 
realization and final phase. Besides the scientific field in 
which is the most competent, mentor needs to know well both 
general and specific methodologies of the research field he 
performs mentorship, which often requires special, additional 
and continuous – permanent education, i.e. permanent 
methodological professional improvement.   
Key words: MENTOR / LEADER / CONSULTANT / 
ADVISOR / TUTOR / MENTOR’S WORK / PHASES OF 
MENTORSHIP / OUTCOME OF MENTOR’S WORK  

1. ПОЈАМ МЕНТОРА И МЕНТОРСТВА 

Кад у овом контексту занемаримо 
митолошко значење појма "ментор" - израз 
који етимолошки "долази" од латинске речи 

"mentor" - којом је назван Одисејев одани 
пријатељ и васпитач његовог сина Телемаха, 
којем је Одисеј, као што је познато, пред 
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одлазак у Тројански рат, поверио на чување 
своју кућу, данас се под овим појмом 
подразумева – вођа, саветник, саветодавац, 
тутор, старији и искуснији наставник у школи 
или на факултету, који "води" и упућује 
ученике и студенте (дипломце, специјализанте, 
магистранте, докторанте, научне раднике и сл.), 
у завршне радове и прати тај рад, као и 
напредовање млађих наставника (почетника у 
универзитетским звањима). У академској 
пракси ментор је, дакле, и најчешће, 
најквалитетнији и најискуснији наставник, 
прворазредни стручњак за одређену научну 
област, који у одабирању проблема, изради и 
одбрани стручних и научних радова 
(дипломских, специјалистичких, магистарских, 
докторских, елабората научно-истраживачких 
пројеката и сл.) "води", усмерава, саветује 
кандидата и истовремено процењује да ли је 
"добро" и "када је доста" у изради побројаних 
и сличних стручних и научних радова.  

У том послу, ментор је, на одређен начин, 
и коректор (поправљач, исправљач, онај који 
исправља, пре свега, словне и интерпункцијске 
пропусте у тексту који настају при "куцању" – 
"уношењу" текстова), и лектор (читалац и 
оцењивач рукописа са аспекта поштовања 
језичких и правописних правила и 
законитости)), и рецензент (стручни оцењивач, 
стручни критичар) истих радова, али је његова 
основна функција у својству ментора – стручни 
"вођа", консултант, саветник, саветодавац, 
тутор и остале побројане његове наставничке 
и педагошке функције не смеју преовладати 
над овом основном. Такође, "менторство", као 
обавеза наставника, не сме "заборавити", или, 
још горе, запустити праћење и помоћ у раду и 
напредовању млађих наставника у 
универзитетским и научним звањима у 
одређеној научној области.  

На универзитетима, и у свету и код нас, 
формално право на менторство се стиче 
избором факултетског сарадника у 
наставничко звање (доцент, ванредни и 
редовни професор, односно у научно-
истраживачким установама – научни сарадник, 
виши научни сарадник и научни саветник), али, 
суштински, не би то право смело постати 
"неприкосновено право" само избором у 
одређено наставничко, или научно звање, мада 
– кад-тад, сваки наставник у високошколском 

образовању може и мора бити ментор. У 
менторству је, дакле, неопходно, поред 
изванредног познавања струке, научне области, 
науке у којој је стечено потребно звање (за шта 
посебна стручна комисија - непарног броја 
чланова због могућности и евентуалне 
ситуације гласања - именована од 
најкомпетентнијих тела високошколске 
установе, односно научне институције, 
проверава и писано констатује одређено знање 
кандидата као услов за "напредовање"), још и 
додатно изванредно познавање савремене, како 
опште, тако и посебних методологија научно-
истраживачког рада (што се мање, или уопште 
не проверава код кандидата приликом 
"напредовања", већ се подразумева да то 
"знају" – што је најчешће нетачно, или само 
делимично тачно).  

У озбиљном "универзитетском свету" 
постоји пракса да се потенцијални ментори 
додатно методолошки припремају – 
(до)образују, и не могу сви наставници да буду, 
самим тим што су наставници, и ментори, као 
што је то код нас, углавном, лоша пракса. 
Дакле, самим избором у звање, које је 
неопходно као формални услов за "постајање" 
ментором, та улога не би требала, и не би 
смела, да се подразумева по правилу 
"аутоматизма", већ се морају испунити и 
остали, врло битни, понекад пресудни, тзв. - 
додатни "услови". Наопака је код нас присутна 
пракса – данас доцент – сутра ментор – а 
посебно кад "наставник" ту нема "мере" па 
одмах "почне" са "менторисањем" са више 
кандидата (дипломаца, специјализаната, 
магистраната, доктораната и сл.) истовремено 
(са "образложењем" - мора да се "вежба", да 
"сазрева", кад ће ако неће одмах, "једном" мора, 
треба да се "опроба", или, што је још најгоре – 
"има право"!).  

На већини универзитета наставно-научно 
веће факултета утврђује за сваку генерацију 
студената апроксимативно колико највише 
студената може "водити" поједини ментор, и то 
се ни у ком случају не препушта само 
неприкосновеној "вољи" наставника и 
потенцијалних кандидата. (Примереније 
суштини је ово стручно тело факултета 
именовати као наставно-научно веће, а не 
научно-наставно веће, јер је његова улога пре и 
превасходно наставна, па потом и научна!) У 
тако високоодговорном и надасве 
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најстручнијем научном и педагошком послу у 
раду једног универзитетског наставника нема 
места "опробавању", "вежбању", заштићивању 
"правом", већ је неопходна најсолиднија 
стручна припрема из методологије (опште и 
посебних) и сродних научних дисциплина, уз 
"своју" научну област, која се овде једино и 
неприкосновено "подразумева". 

2. МЕТОДИЧКА И  
    КОНЦЕПТУАЛНА ПИТАЊА 

Сам менторски рад је врло важан, сложен 
и данас веома распрострањен облик педагошко-
стручног рада наставника, јер има врло широку 
формалну, али и неформалну примену, 
углавном у образовању и васпитању младих и 
одраслих. Најважније компоненте менторског 
рада су: педагошка, социјална и психолошка. 

У новијој педагошкој, дидактичкој, 
методичкој и сличној стручној литератури код 
нас "менторски рад" се, углавном, не обрађује 
много као посебан вид педагошког рада 
наставника. Међутим, у оквиру разматрања 
основних облика наставе, као што су 
традиционални - фронтални, групни и 
индивидуални наставни рад, увек се расправља 
и о питањима која су релевантна за разумевање 
природе и функције менторског рада, али се та 
питања врло ретко експлицитно повезују са 
менторским радом као посебним, аутентичним 
обликом педагошке, дидактичке и методичке 
активности већине, пре свега универзитетских, 
али и осталих наставника. 

Идеје о индивидуализацији наставе и 
наставним моделима заснованим на учењу 
путем открића су концептуално најближе 
проблематици менторског рада у образовању и 
васпитању, односно настави. Рад на 
индивидуалним и тимским пројектима, као и 
примена других наставних модела који у први 
план истичу аутономију онога који се образује 
и треба да утичу на унапређење квалитета 
процеса образовања, актуелизовали су потребу 
за широм применом менторског рада на свим 
нивоима образовања и са свим категоријама 
полазника. Потреба за менторским радом остаје 
константна, било да полазнике посматрамо кроз 
призму њихових способности и обдарености, 
или склоности и мотивације, или, пак, кроз 

призму повећаних потреба друштвене средине 
за одређеним образовним и експертским 
профилима стручњака у различитим областима.  

Социјално-психолошки приступ 
образовању и настави – кроз разматрање 
динамике групног рада, управљања и 
руковођења образовним групама, 
партиципације полазника у одлучивању о 
различитим сегментима сопственог ангажовања 
у образовању, у настави и изван ње, улоге 
наставника и институције у стварању амбијента 
за формирање социјално релевантних 
интересовања, ставова, вредности и вредносних 
оријентација, стилова живота и рада и сл. – 
отворио је широке могућности за 
концептуализовање и методичко обликовање 
различитих модела тимског и, посебно, 
менторског рада у васпитању и образовању. 

У савременим и иновираним 
концепцијама образовања данас, било да се 
ради о редовном институционализованом 
образовању, или образовању у току активног 
бављења професијом, дописном образовању, 
образовању "на даљину" и сл., уз различите 
облике тимског и самосталног рада, менторски 
рад је постао важан и веома распрострањен 
облик педагошког рада са полазницима. То је и 
основни разлог што се све чешће поставља 
питање квалитета и вредновања ефеката 
менторског рада, као и планског и 
систематског припремања ментора за 
продуктиван менторски рад са полазницима 
различитих облика образовања, за рад са 
млађим наставницима и научним радницима. 
Очекује се да менторски рад буде у функцији 
унапређења образовног процеса, да подржи 
образовање и напредовање полазника када је и 
где је та подршка потребна и по претпоставци – 
оправдана, могућа и корисна.  

Сасвим је јасно да менторски наставни 
рад мора бити у складу са одређеним 
стандардима, нарочито у домену циљева, 
програма, методике и посебно етичких начела 
педагошког рада наставника и "менторисаних". 
Да би прецизније одредили шта је квалитетан и 
користан менторски рад и да би 
професионалније приступили програмирању, 
организовању, вођењу и вредновању ефеката 
менторског рада, неопходно је експлицирати и 
детаљније размотрити многа битна питања 
везана за проблем менторског рада. Као 
илустрацију, навешћемо нека од тих питања: 
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- Шта је менторство и које су његове основне 
функције?, 

- Како и колико културни амбијент утиче на 
различите димензије односа између ментора 
и "менторисаног"?, 

- У којој мери би менторски рад требао да 
буде формализован, саображен унапред 
дефинисаном моделу, а у којој мери да буде 
питање личног усаглашавања ментора и 
"менторисаног"?, 

- Како изабрати будуће менторе?, 
- Да ли поред стручности, која се подразумева, 

ментор треба и мора да има и одређене личне 
диспозиције и особине за које се претпоставља 
да су битне за менторски рад?, 

- Шта чини оптималну припрему за 
квалитетан и ефикасан менторски рад на 
различитим образовним нивоима и у 
различитим образовним контекстима?, 

- Да ли постоји јединствен основни и општи 
модел менторског рада на који се ослањају 
сви специфични модели менторског рада?, 

- Шта је потребно да се учини да бисмо 
основни и општи модел менторства 
"адаптирали" за конкретни програм који 
треба реализовати у одређеном контексту?, 

- Шта се мења у динамици и карактеру 
менторског рада у зависности од узраста 
полазника, програмских циљева и укупног 
контекста у којем се менторски рад одвија?, 

- Да ли је потребно формулисати базична 
начела менторског рада на која се и ментор 
и "менторисани" могу ослонити у свакој 
ситуацији до које може доћи у менторском 
процесу наставног и другог рада?, 

- У каквом су односу менторски рад и друге 
педагошке активности наставника, као што 
су, на пример, тимски, инструктивни и 
тренерски рад? Итд. Итд. 

Нека од наведених питања се делимично 
понављају, али скоро свако би се могло 
рашчланити на више специфичних питања чије 
би посебно разматрање извесније расветлило 
програмске, методичке (никако методолошке!) 
и етичке аспекте менторског рада. Наведена и 
друга слична питања се још увек не разматрају 
довољно и систематски у нашој релевантној 
педагошкој, дидактичкој, методичкој и другој 
сличној стручној литератури. Зато ће у делу 
текста који следи бити учињен покушај да се 
утврди у чему је суштина менторског рада, 
шта га чини посебним видом педагошког 

деловања, пре свега универзитетског 
наставника, као и да се укаже на потребу 
развијања посебне методике менторског рада. 

3. СУШТИНА  
    МЕНТОРСКОГ РАДА 

Јасно је да овде није потребно посебно 
доказивати да је "менторство" један од 
најстаријих облика педагошког деловања и 
"наставног" рада у образовању. (Још у 
најстарија времена робови су водили децу 
робовласника код мудрог старца да их – 
"менторски" - поучава "нечему и неко време".) 
Ипак, данас се о менторском наставном раду 
може расправљати само као о посебном 
наставном облику рада са ученицима, 
студентима и сл., када је превасходно циљ 
стицање знања на овај начин, облик или вид 
наставног рада. (Међутим, у овом тексту је 
битнији други вид, аспект менторског рада – 
менторски рад са стручњацима који треба да 
даље, стручно и научно, професионално и лично 
напредују.)  

Тачно је да је менторски рад данас 
показао, не само висок степен концептуалне и 
практичне флексибилности, већ и своје 
назаменљивости у критичним фазама личног и 
професионалног развоја, како младих, тако и 
особа у зрелом добу. Критичне фазе, било на 
плану личног, или на плану образовног и 
професионалног развоја, суочавају појединца са 
потребом за стручном подршком да би са 
актуелног развојног и образовног нивоа, на 
рационалан и ефикасан начин, "прешао" на 
наредни, квалитативно виши образовни, 
стручни, научни и професионални ниво. Та 
потреба се може појавити у детињству, 
младости, раном или каснијем - зрелом добу. 
Може се јавити као интринзични мотив 
(интринзична мотивација у процесима учења је 
унутрашњег порекла, усмерена је на 
достигнуће и вођена је самим задацима) за 
личним развојем и професионалним 
усавршавањем, али и као нужан одговор на 
нормативни захтев средине да је, на пример, за 
постизање одређеног професионалног статуса 
неопходно проћи кроз одређене фазе 
образовања, професионалног и личног развоја, 
које подразумевају и рад са ментором. 
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Индивидуално-развојни и образовно-
професионални аспект транзиције чине 
суштину менторског рада. Само из 
аналитичких разлога их можемо на 
концептуалном плану посматрати и 
анализирати одвојено, али у реалном 
менторском односу, у процесу образовања и 
развоја конкретне особе, покушај њиховог 
раздвајања водио би у тешки прагматични 
формализам. Међутим, мотивација за 
менторски рад и акценти тог рада могу, а често 
и морају, бити примарно фокусирани на један 
од та два аспекта менторског рада. Ако се, на 
пример, ради о адолесцентима код којих је 
дошло до стагнације у развоју, или чији је 
развој добио девијантан правац, који 
испољавају различите облике преступничког 
понашања, индивидуално-развојни аспект ће 
бити у првом плану, али образовно-
професионални аспект треба да буде тло и 
грађа за процес учења који ће омогућити 
транзицију из негативне и деструктивне 
развојне фазе у позитивну и продуктивну фазу 
развоја одређеним образовним и васпитним 
залагањима и утицајима ментора. Увођење 
менторског односа у ту ситуацију је 
прворазредна и снажна подршка позитивном 
исходу укупног процеса развоја и напредовања 
појединаца.  

Или, такође, ако се ради о адолесцентима, 
али оним који су показали високе степене 
способности и обдарености за одређене области 
продуктивног и стваралачког рада, на пример у 
уметности, математичким, природним или 
лингвистичким наукама, у спорту, техници, 
организацији, управљању или јавном деловању, 
образовно-професионални аспект и експертски 
циљеви менторства и доприноса ментора биће у 
првом плану. И у тој ситуацији су, међутим, 
неопходне велике инвестиције у индивидуално-
развојни аспект, јер је неопходно подржати 
развој сложене и снажне личности која ће моћи 
да задовољи све захтеве којим су изложени 
врхунски ствараоци и људи на фронталној 
линији научних, друштвених, привредних, 
спортских, културних и многих других 
"кретања". Зато се може и овде дословно 
поновити оно што је наведено и у првом 
примеру: увођење менторског односа у ту 
ситуацију је прворазредна и снажна подршка 
позитивном исходу. Паралеле за оба примера 
могу се наћи и на каснијим узрастима, код 

људи који су завршили формално образовање, 
који су се суочили са унутрашњом и 
спољашњом потребом да остваре ново, 
углавном више, образовно и професионално 
постигнуће. 

Ментор и менторисани у току рада на 
одређеном пројекту не би требало, нити је икад 
и ичим било предвиђено, да "сарађују" са 
именованим, или потенцијалним, члановима 
комисија за преглед, оцену и одбрану радова 
који треба на основу рада кандидата и ментора 
да настану. Основна идеја коју има кандидат за 
свој рад, уз договор и помоћ ментора, мора 
бити доследно спроведена у раду до краја. 
"Мешање" других стручњака у току рада 
ремети цео процес и чини га врло 
проблематичним, понекад неизводљивим, па 
често се основна идеја, због које је рад и 
предузет, ако се тако "ради", делимично или 
потпуно до краја рада "изгуби". (Друга је 
ситуација ако кандидат лично жели да сазна 
мишљење, дозна сугестије и сл. других 
стручњака, али га на ово нико не може, нити 
сме да обавезује.)  

Да и потенцијални чланови комисије 
"помажу" у току рада кандидатима одговара 
само несигурним и неспособним менторима. За 
тако "настали" стручни и научни рад се више не 
зна аутор, а ментор је "заштићен" - јер су тако 
"захтевали" други чланови комисије. Тако у 
"готовом" раду, као целини, који често не 
препознаје ни ментор, нити поједини чланови 
комисије, јер увек мисле да је то неко "други" 
из комисије захтевао од кандидата, цела ствар 
се релативизира и доводи до бесмисла са 
становишта рада ментора. Често исти чланови 
комисије, истим менторима на одбранама, 
стављају исте или сличне примедбе, јер 
ментори, у оваквом односу "снага", сматрају да 
то није само менторски, већ и посао чланова 
комисије. То сигурно није методолошки 
оправдано, нити добро. 

Чланови комисије "ступају на сцену" 
само када су кандидат и ментор потпуно 
завршили свој посао и сасвим оформили 
стручни и научни рад и прихватају, или не 
прихватају, радове за даљне поступке. Ако се 
прегледом тако готових радова од стране 
чланова комисије констатују пропусти теже 
природе да радови не могу бити прихваћени за 
одбрану или објављивање, све своје примедбе, 
предлоге, захтеве и сл. чланови комисије 
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предочавају искључиво ментору, а овај 
кандидату, и само ментор евентуално са 
кандидатом ради на реализацији примедби 
чланова комисије. Наопака је и недопустива 
пракса да ментор "шаље" кандидата појединим 
члановима комисије да "кандидат види са њима 
шта они хоће". У таквој ситуацији рада ментора 
и кандидата, кандидат се често нађе у 
ситуацији да чланови комисије појединачно 
имају "захтеве" који су у нескладу и искључују 
једни друге, па не зна шта да ради, јер, уствари, 
ментор неће да преузме рад "у своје руке".   

Наравно, да нико није предвидео овакав 
"стил" рада ментора и кандидата, па није ни 
утврдио шта се у том случају ради и како се 
решава проблем. У оваквој ситуацији, када 
само раде кандидат и ментор, што је једино 
нормално, дозвољено и могуће, целокупна 
одговорност за квалитет и ниво рада је на 
кандидату и ментору, како и треба да буде. 
Чланови комисије су ту само да стручно и 
научно "спрече" кандидата и ментора од могуће 
злоупотребе, случајно или из незнања, својих 
позиција у целокупном раду. 

Ако у току рада учествује кандидат, 
ментор и неколико чланова комисије онда се ту 
најчешће не зна ни ко шта ради, ни када то 
ради, а оно што је најгоре ни зашто то ради. 
Овакав начин рада није никоме ни "пао на 
памет" и може бити "нормалан" само 
недораслим кандидатима и некомпетентим 
менторима, који овде нису предмет расправе и 
анализе.       

4. ФУНКЦИЈЕ  
    МЕНТОРСКОГ РАДА 

Менторски рад је данас заступљен у 
школству, односно настави, науци, привреди, 
менаџменту, државној управи и другим 
областима високопрофесионалног, стручног и 
научног рада. Специфичност савременог 
менторског рада је да подржава појединца 
(ученика, студента, стручњака, особу у 
"критичној" развојној фази и сл.) у настојању 
да успостави продуктивне односе између три 
процеса: процеса учења, процеса 
кристализације личног искуства и процеса 
професионалног развоја. Другим речима, 
основна функција менторског рада је 

успостављање тријаде учења која интегрише 
процесе учења до којих долази у: 
- разним формама образовања (школовања, 

обучавања, тренинга...), 
- личном ангажовању (самопотврђивање, 

саморефлексија, самоевалуација...) и 
- професионалном раду (стручно 

усавршавање, специјализовање, 
хоризонтално и вертикално кретање у 
професионалној каријери...). 

У институцијама и установама, којима је 
основна делатност васпитање и образовање 
младих и одраслих, могу се примењивати 
различите форме и облици менторског рада. 
Некада је то регулисано одређеним "интерним 
актима" установе или институције, а некада је 
успостављање менторског односа препуштено 
индивидуалној иницијативи наставника, 
стручних сарадника и полазника у одређеној 
установи за образовање, односно – научној 
установи. 

Кад се организује у основној или средњој 
школи, менторски рад је углавном усмерен, или 
на оне ученике који су суочени са неким 
развојним проблемом и неповољним животним 
условима, или на оне ученике који поседују 
значајне развојне и образовне потенцијале. 
Поред тога што ментори могу бити изабрани из 
корпуса запослених наставника, школских 
сарадника, успешних и заинтересованих 
ученика (студената), успешни ментори могу 
бити и особе из ближег окружења образовне 
установе, као што су, на пример, активни или 
пензионисани уметници, активни или 
спортисти који су престали активно да се баве 
спортом, стручњаци који су се истицали у 
техничким занимањима, организационим и 
управним пословима и сл.  

Надаље, неке транзиције у 
професионалном, стручном и научном развоју 
појединаца скоро обавезно морају имати помоћ 
ментора. Такве транзиције су, на пример: 
прелаз из статуса студента у статус стручњака 
(менторство при изради дипломског рада), 
прелаз из статуса дипломираног стручњака у 
статус професионалца – експерта за поједине 
области и облике рада у пракси и истраживању 
(менторство у процесу постдипломских студија 
- постдипломског усавршавања, 
специјалистичких, магистарских и докторских 
студија) и сл. 
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5. СЛОЖЕНОСТ  
    МЕНТОРСКОГ РАДА 

Савремени менторски рад се одвија у 
оквиру асиметричне дијаде. Један члан дијаде 
је особа која се образује, усавршава, 
специјализује и сл., а други члан је особа која 
има компетенције да пружи "подршку и 
вођство" у процесу образовања, усавршавања, 
специјализације... Дакле, када одређена особа 
има за циљ да са једног нивоа знања, 
разумевања, умења и вештина пређе на други, 
виши и квалитетнији ниво, у том настојању 
добија стручну помоћ и подршку друге особе 
која влада тим компетенцијама, тада имамо 
ситуацију менторства или менторског рада. 

Ово одређење менторског рада је заиста 
веома уопштено како би обухватило све 
различите форме менторског рада и разноврсне 
контексте у којима се менторски рад одвија, 
или може да се одвија. Из овога је, с тога, јасно 
да основу менторског рада дефинишу две 
димензије: програмско-садржајна и 
организационо-акциона. Друго, сам дијадни 
однос између ментора и "менторисаног", као 
најнепосреднија форма интерперсоналних 
односа у образовном и васпитном раду, такође 
укључује две димензије: педагошко-
професионалну и педагошко-етичку. 

Програмско-садржинску димензију 
менторског рада чине циљеви који стоје пред 
образоваником, проблематика области у којој 
ради и пројекти које треба да развије и 
реализује. Транзициона фаза од онога који се 
образује захтева рад и учење које унапређује 
његову компетентност, а од ментора - вођење 
тог процеса и сагледавање његових 
парцијалних и крајњих исхода. Рад на 
програму, или пројекту, успоставља оптималну 
структуру активности чије обављање омогућује 
ономе ко се образује да пређе са актуелног на 
виши развојни и професионални ниво. 

Организационо-акциона димензија 
менторског рада је израз чињенице да је 
менторски рад процес који, не само што 
укључује већи број различитих активности, већ 
и који пролази кроз више развојних фаза. У 
начелу, увек су заступљене најмање три фазе: 
- Иницијална фаза укључује успостављање 

контакта, узајамно упознавање, 
формулисање и усаглашавање очекивања и 

договор о могућим начинима рада и 
понашања. Ментор настоји да упозна стил 
рада онога са којим ће да ради, да сагледа 
импликације које такав стил рада може да 
има на реализацију програма, на однос 
према циљевима, на трагање за 
приоритетима и сл. Нека питања, на пример, 
о сарадњи, праћењу и вредновању тока 
заједничког рада и сл., могу намерно остати 
"отворена" како би изградња узајамног 
односа била процес, а не "једнократан 
договор". Овде може да се појави и потреба 
за савладавањем "отпора" онога који се 
образује, на пример, када треба да се утврди 
детаљан календар рада, или да се прецизно 
одреде врсте продуката у појединим фазама 
рада... Иницијална фаза је критична за 
менторски однос, јер у њој, по правилу, 
долази до фокусирања улоге ментора и 
улоге "менторисаног" на одређене обрасце 
понашања, резоновања, разумевања и 
вредновања; 

- Фаза реализације обухвата неколико група 
активности, као што су: развијање пројекта, 
реализовање пројекта, праћење рада и 
напредовања охрабривањем "менторисаног", 
указивањем на оно што је урадио добро, 
сугерисањем неких измена у садржају или 
начину рада... У фази реализације може доћи 
до репланирања рада, до додавања нових 
активности у прелиминарно утврђени план 
рада, ако се испостави да је "менторисаном" 
потребна додатна обука, или посебан 
тренинг у коришћењу одређених техника 
или обављању неке од планираних 
активности и 

- Финална фаза укључује кристализацију 
искуства и евалуацију продукције. Она може 
бити усмерена ка окончању односа по 
завршеном одређеном програму, или на 
нову, следећу фазу усавршавања и развоја 
менторисаног. Веома важан аспект финалне 
фазе је заједничко разматрање трансферне 
вредности стечених знања, умења и 
искустава уопште. Потребно је и корисно 
овде укључити и разматрање евентуалних (а 
увек могућих) пропуста у заједничком раду 
ментора и "менторисаног". Финална фаза би 
требало да укључи и екстерну евалуацију 
резултата менторског рада. 

Битно је, иако то не мора да изгледа да је 
баш тако, дакле, да се има у виду да сваки 
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менторски рад подразумева да се јасно 
експлицира његова организација – трајање, 
учесталост радних састанака кандидата и 
ментора и могуће врсте активности, 
могућности усмених или писаних размена 
информација, обим и карактер продукције и сл. 

Педагошко-професионална димензија 
менторства произилази из чињенице да се 
менторски однос може појавити у веома 
различитим контекстима, увек када је неко 
вољан да учи, да актуализује своје развојне 
могућности и када постоји неко ко је спреман 
да му пружи квалификовану подршку и понуди 
стручну и сваку другу врсту помоћи. 
Менторство претпоставља стабилан и јасан 
интерперсонални однос. Тај однос је најчешће 
непосредан, одвија се кроз комуникацију 
"лицем у лице". Могуће је, међутим, да ментор 
и "менторисани" свој интерперсонални однос 
реализују и кроз посредну комуникацију, као 
што је информисање, на пример, разменом 
писаних материјала. Тзв. "електронска 
комуникација" је данас веома заступљена у 
свим облицима савременог образовања, па и у 
менторском раду, и може и треба да буде, 
такође, кориштена. 

Педагошко-етичка димензија менторства 
- у условима наглог ширења менторског рада и 
повећаних потреба за квалификованим 
менторима, све више привлачи пажњу. Отворен 
је још увек низ питања, на пример - како треба 
да се понашају ментор и "менторисани", како се 
регулише њихов узајамни однос и њихов однос 
са окружењем и сл. Нека основна начела 
понашања ментора су углавном јасна и 
општеприхваћена, јер произилазе из општих 
културних и педагошких норми, као и из 
традиције организације у којој се одвија 
менторски рад, било да је то образовна или 
научна установа, предузеће, спортски клуб или 
нека друштвена, хуманитарна и сл. 
организација.  

Постоје, међутим, и нека питања 
специфична управо за менторски рад. На 
пример: До које границе ментор треба и сме да 
улази у реализацију пројекта на којем 
образованик ради? У којој мери ментор може 
да утиче на одлуке "менторисаног", или да 
усмерава његова стручна и вредносна 
опредељења? Да ли ментор треба да води 
рачуна да своју улогу не прошири у улоге 
инструктора, тренера или директног сарадника? 

Ако дође до тзв. "сукоба интереса" ментора и 
"менторисаног" да ли неком од њих треба дати 
приоритет или их треба довести у одређену и 
пожељну равнотежу? (У литератури, која 
индиректно или директно разматра проблем 
менторског рада, могу се наћи примери кодекса 
понашања у менторском раду чији је основни 
циљ да "спрече" појаву евентуалних 
неспоразума, случајеве сукоба интереса и 
других непожељних ситуација између ментора 
и "менторисаног".)  

Можда овде треба, али веома сажето, а 
због циљне групе потенцијалних читалаца овог 
текста чини се корисно, да се учини осврт на 
још један угао посматрања улоге, значаја и 
компетенција ментора у односу на 
"менторисаног". Улога ментора, као што је 
делимично већ и наведено, укључује различите 
компоненте, од којих су најзначајније 
педагошка, социјална и психолошка. 
- Педагошка компонента улоге ментора се 

огледа у помагању "менторисаном" да 
развије знања и вештине које су му 
неопходне за успешно обављање програмом 
предвиђених активности, нарочито у 
стварању изазовних ситуација у којима 
"менторисани" испољава и доказује своје 
способности, стваралаштво, али и знања. Од 
ментора се очекује да унапреди ефикасност 
"менторисаног" и да подржи његов лични, 
образовни и професионални развој. Највиши 
ниво педагошке улоге ментор постиже када 
са "менторисаним" размењује опсервације и 
размишљања, када успе да га подстакне да 
заједнички кристалишу нова искуства и сл.; 

- Социјална компонента улоге ментора се 
односи на промоцију "менторисаног" у 
непосредном и ширем окружењу. Ментор 
може, али и треба, да подржи 
"менторисаног" укључивањем у активности 
које му омогућују да изблиза прати рад 
других високо-компетентних особа и да се 
непосредно упозна са њима. Ментор, такође, 
треба да подстиче "менторисаног" да увек 
жели и радо наступа пред јавношћу (на 
пример, у оквиру образовне институције, 
школе, факултета, радне организације, 
локалне или шире средине) и развија своје 
комуникацијске вештине и 

- Психолошка компонента улоге ментора у 
односу на положај менторисаног огледа се у 
отвореним, тематски фокусираним 
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разговорима, размени информација, 
узајамном упознавању са начинима рада, 
односа према програмским садржајима и сл. 
Ментор треба и може недирективно, а 
понекад и сасвим директивно, да саветује 
"менторисаног". Превентива од могућих 
неспоразума је важан аспект односа између 
ментора и "менторисаног". Ментор, по 
правилу, испољава заинтересованост, 
спремност да пружи подршку и одржи 

присан, пријатељски однос са особом са 
којом сарађује на овај начин педагошког и 
наставног рада. 

Наведене и друге компоненте сарадње 
ментора и "менторисаног" су подједнако важне, 
испреплићу се у току рада, и само се у анализи 
"појављују" одвојено и морају се у тексту 
некако "поредати", али поредак није ни у каквој 
корелацији са евентуалним – већим или мањим 
- значајем појединих од њих. 
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