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Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική
προϋπόθεση για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ως εκ τούτου
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.
Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Κυβέρνησης είναι η
«ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, για τη συνεχή ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού μας
συστήματος», το οποίο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα επιμορφωτικά
προγράμματα, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκπαιδευτικού
συστήματος, των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, σε κάθε στάδιο της
σταδιοδρομίας τους.
Μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω πολιτικής, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
κατά τη σημερινή του συνεδρία την εφαρμογή του Προγράμματος Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από τη σχολική χρονιά 2008-2009, το οποίο
αποτελείται από το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών
και από το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων.
Στόχος του Προγράμματος Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων είναι η ομαλή ένταξη
των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και
αποτελεί την γέφυρα ανάμεσα στην βασική και προϋπηρεσιακή κατάρτιση του
εκπαιδευτικού και την αποτελεσματική επαγγελματική πρακτική.
Οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί θα καθοδηγούνται με οργανωμένο τρόπο στις
σχολικές μονάδες από μέντορες, οι οποίοι θα είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί. Οι
εκπαιδευτικοί που θα αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα θα παρακολουθούν
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων και στη συνέχεια θα αναλαμβάνουν τη
στήριξη νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες.

Για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης:
• θα λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ομάδα Υποστήριξης, που
στελεχώνεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς, που θα αναλαμβάνει το
συντονισμό και την ενίσχυση του έργου των μεντόρων και των
νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα.
• θα δίνεται απαλλαγή μίας (1) διδακτικής περιόδου τη βδομάδα για τους
νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς
• θα δίνεται απαλλαγή δύο (2) διδακτικών περιόδων τη βδομάδα για τους
μέντορες για τη στήριξη ενός νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού. Στην
περίπτωση που ο μέντορας στηρίζει δύο εκπαιδευόμενους, τότε δίνεται
απαλλαγή τριών (3) διδακτικών περιόδων για τους μέντορες
• τα προγράμματα επιμόρφωσης για τους νεοεισερχόμενους και τους
μέντορες θα προσφέρονται σε απογευματινό χρόνο, οι οποίοι θα
λαμβάνουν για την παρακολούθησή τους επίδομα επιμόρφωσης.
Στα Προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης τόσο για εκπαιδευτικούς
Δημοτικής όσο και Μέσης Εκπαίδευσης προγραμματίζεται να συμμετέχουν κατά
τη σχολική χρονιά 2008-2009 200 άτομα (100 νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί και
100 μέντορες) αντίστοιχα.
Η εφαρμογή του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης αποτελεί σημαντική
καινοτομία για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και σημαντικό βήμα για την
υλοποίηση της προγραμματικής δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης για την Παιδεία, που είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και του δημόσιου σχολείου.

