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Περίληψη 

Η εργασία αυτή στοχεύει στο να αναδείξει την αναγκαιότητα στήριξης κάθε νέου 

εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. 

Κατά την υποδοχή και στήριξη του νέου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα σπουδαίο ρόλο 

αναλαμβάνει ο Διευθυντής ο οποίος δραστηριοποιείται  στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος 

υποστήριξης με τη συμμετοχή όλου ή επιλεγμένου προσωπικού της σχολικής μονάδας. 

Το πρόγραμμα υποδοχής βοηθάει στην ομαλή προσαρμογή του εκπαιδευτικού στο νέο 

περιβάλλον, στην εκμηδένιση των διαπροσωπικών συγκρούσεων, στην ανάπτυξη και εξέλιξη 

του εκπαιδευτικού, στην απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και 

γενικότερα στην αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Στην αντίθετη περίπτωση κατά την έλλειψη της υποστήριξης και ένταξης του νέου 

εκπαιδευτικού, ελλοχεύει ο κίνδυνος της αποθάρρυνσής του, της απογοήτευσης, της 

απομόνωσης και κυριαρχεί η ιδέα της γρήγορης απομάκρυνσής του από τη σχολική μονάδα 

 

 

Summary   

This project aims to point out the necessity of supporting every new teacher in the school unit. 

During the reception and support of a new teacher in the school unit the principal of the school 

assumes an important role taking action within the framework of a support program in which 

all or a selected part of the staff of the school unit participate. 

The reception program facilitates the smooth adjustment of the teacher to the new environment, 

the annihilation of interpersonal conflicts, the development and personal growth of the teacher, 

the acquisition of the necessary professional tools and the general efficiency of the school unit. 

In an opposite case, when there is a lack of support to the new teacher, lurks the danger that 

he/she is discouraged, disappointed and isolated and the idea of his/her immediate removal 

from the school unit dominates.  

 

Λέξεις- κλειδιά 

Εκπαιδευτική μονάδα 

Νέος εκπαιδευτικός 

Υποδοχή 

Στήριξη 

Μέντορας 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

 

 Εισαγωγή 

 Ανάγκη για επαγγελματική ανάπτυξη  

 Τι είναι επαγγελματική ανάπτυξη 

 Ποια η διαφορά με τον όρο εξέλιξη 

 Πως επιτυγχάνεται η επαγγελματική ανάπτυξη  

 Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας 

 Ο νέος εκπαιδευτικός στη Σχολική Μονάδα 

 Επιστημονικά εφόδια των νέων εκπαιδευτικών  

 Αλλαγές στο προσωπικό των σχολικών μονάδων - μια αναπόφευκτη κατάσταση 

 Η πραγματικότητα σήμερα 

 Οι ανάγκες του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού  

 Η αξία ενός προγράμματος υποδοχής και υποστήριξης (σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο) 

 Ο ρόλος του Διευθυντή στην υποδοχή και στήριξη του νέου εκπαιδευτικού  

 Επιδίωξη  του διευθυντή που θέλει να χαρακτηρίζεται αποτελεσματικός 

 Μορφές υποστήριξης του νέου εκπαιδευτικού 

 Δράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα ένταξης των νέων 

εκπαιδευτικών 

 Ο ρόλος του συγκεκριμένου πλαισίου  

 Επίλογος- Συμπεράσματα 

 Βιβλιογραφία 
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

ΕΝΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥΣ 

 

Εισαγωγή 

Ένας εκ των σπουδαιότερων σταθμών, κατά την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του 

κάθε εκπαιδευτικού, είναι η υποδοχή και υποστήριξή του ως «νέου», στην εκπαιδευτική 

μονάδα στην οποία τοποθετήθηκε προκειμένου να ασκήσει τα διδακτικά του καθήκοντα. 

Στην παρούσα εργασία, κατατίθεται η εμπειρία από την εικοσαετή περίπου μόνιμη 

εκπαιδευτική υπηρεσία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να συσχετίσω και θεμελιώσω τις απόψεις, 

τις ιδέες και τις εμπειρίες με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.  

Αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της υποδοχής και της υποστήριξης των νέων 

εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως αρχικού ή ενδιάμεσου 

σταθμού κατά την επαγγελματική ανάπτυξή τους.  

Παρουσιάζονται επίσης οι δυνατότητες και οι τρόποι υποδοχής και στήριξης των νέων 

εκπαιδευτικών τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας), 

συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των κριτηρίων εισαγωγής και παραμονής τους στο 

επάγγελμα. 

 

Υπάρχει ανάγκη για επαγγελματική ανάπτυξη;  

 Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί παράγοντα ο οποίος συμβάλλει στην αναβάθμιση της 

ποιοτική ζωής του ανθρώπου. 

Στο σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου όλα μεταβάλλονται και εξελίσσονται με κύριο 

χαρακτηριστικό την ταχύτατη παραγωγή γνώσεων, ο εκπαιδευτικός εκτός από ατομική και 

κοινωνική, έχει ανάγκη και από επαγγελματική ανάπτυξη.  

 Η ανάγκη για επαγγελματική ανάπτυξη στον άνθρωπο, ως «ανήσυχο» και «κοινωνικό» ον, 

τον οδηγεί προς την ολοκλήρωσή του. Είναι δε τόσο παλιά αυτή η ανάγκη, όσο το «γηράσκω 

αεί διδασκόμενος» του Σωκράτη και το «Μέγ΄ έστι κέρδος ει διδάσκεσθαι μάθης» του 

Μένανδρου. 

Βέβαια δεν υπάρχει κάποια σχολή που να διδάσκει επαγγελματική ανάπτυξη. Ο καθένας 

προσπαθεί να θέσει προσωπικούς στόχους και να τους εκπληρώσει, αφού πρώτα αποκτήσει 

καλές σχέσεις και με τον εαυτό του και με τους άλλους. 
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 Ως κίνητρο δε για την επαγγελματική ανάπτυξη, μπορεί να θεωρηθεί η στοχοθεσία του 

εκπαιδευτικού για την κάλυψη της ανάγκης για αυτοπραγμάτωση, η οποία βρίσκεται στην 

κορυφή της πυραμίδας της ιεράρχησης των αναγκών, σύμφωνα με τον Μaslow. Η ανάγκη 

αυτή αναφέρεται στην ενεργοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του ανθρώπου 

προκειμένου να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του. (Κουτούζης 1999, σ. 176)  

 

Τι είναι επαγγελματική ανάπτυξη; 

Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 

του κάθε εκπαιδευτικού. Το επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης και επάρκειας του κάθε 

εκπαιδευτικού είναι διαφορετικό με την είσοδό του στο επάγγελμα και είναι αυτό που ποτέ δεν 

αποτελούσε σπουδαίο κριτήριο για την είσοδο, όσο για την παραμονή στο επάγγελμα και την 

εξέλιξή του. 

 Συλλογικά, η σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού, εμπεριέχει σταθμούς ορόσημα, που 

σχετίζονται με την απόκτηση επαγγελματικών εφοδίων, προσπάθεια για συνεχή επιστημονική 

κατάρτιση μέσω της επιμόρφωσης, των σεμιναρίων, των ημερίδων, την προσπάθεια για 

κατάληψη θέσης στελέχους της εκπαίδευσης.  

Χαρακτηρίζεται από την ενεργητική προσπάθεια για διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση 

σχετικά με τα πορίσματα των σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων. Διαρκή προσπάθεια για 

επίτευξη των προσδοκιών και των επαγγελματικών στόχων του. Η δραστηριότητα αυτή 

αποτελεί μια μορφή άτυπης μαθητείας κατά την επαγγελματική πορεία η οποία φτάνει έως την 

αφυπηρέτηση.  

Η κατάκτηση των στόχων που ο ίδιος θέτει, του προσδίδει ικανοποίηση, χαρά, υψηλή 

αυτοεκτίμηση και όρεξη για δουλειά. Αισθάνεται επαγγελματικά κατάλληλος, ικανός και 

επαρκής ενώ η αίσθηση της απόδοσης για την προσφορά εργασίας εκτοξεύεται στα ύψη. 

 

Ποια η διαφορά με τον όρο εξέλιξη; 

Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στις έννοιες επαγγελματική ανάπτυξη και 

επαγγελματική εξέλιξη. Και οι δυο έννοιες υποδηλώνουν την ενεργητική συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού στην πορεία για την κατάκτηση των επιμέρους σχεδίων του. Τέτοιοι στόχοι 

μπορεί να είναι αυτοπραγμάτωση στην πυραμίδα των ιεραρχημένων αναγκών του Maslow, η 

κατάληψη μιας θέσης (Διευθυντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συμβούλου, Διευθυντή Σχολικής 

Μονάδας), η προσαύξηση του μισθού, η ικανοποίηση που νιώθει για την άριστη επιστημονική 

επάρκεια και κατάρτιση κ.ά. 

 

Πώς επιτυγχάνεται η επαγγελματική ανάπτυξη;  
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Στην εκπαίδευση συνεχώς αναδεικνύονται νέα ζητήματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως 

ένας ζωντανός οργανισμός, υφίσταται συνεχείς αλλαγές οι οποίες εκπορεύονται από τις 

εκάστοτε πολιτικές διαφοροποιήσεις της κεντρικής εξουσίας, από τις σύγχρονες επιστημονικές 

εξελίξεις, από τη μαζικοποίηση και τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, από τη σχολική 

αποτυχία και από τις κοινωνικές αλλαγές.   

Κατά τη διάρκεια άσκησης του έργου τους, οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από περαιτέρω 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται με τη συνεχή επιστημονική 

υποστήριξη, την ευαισθητοποίηση και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα έτσι ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να καταστούν ικανοί να κάνουν συνειδητές επιλογές κατά τη διάρκεια άσκησης 

των διδακτικών καθηκόντων τους. 

 

Είναι ο εκπαιδευτικός επαγγελματίας; 

Με την έννοια της βιοποριστικής εργασίας και της κύριας απασχόλησης μπορούμε να πούμε 

ότι ο εκπαιδευτικός ασκεί επάγγελμα. Στα θετικά του χρεώνεται το ότι εργάζεται με 

ανθρώπινο δυναμικό (μαθητές), γεγονός που τον κάνει να αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνάμεις 

του, να νιώθει ηθική ικανοποίηση για την προσφορά του και να αποκτά κοινωνική 

σπουδαιότητα.  

Η επιλογή του επαγγέλματός του, συνήθως είναι συνειδητή και αποτελεί προϊόν 

επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης από τα μαθητικά του χρόνια. Γιατί 

από την ηλικία της εισόδου του στο εκπαιδευτικό σύστημα, (ως μαθητής 5 ετών περίπου), 

γνώριζε καλά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και το έργο του. Οι δάσκαλοί του αποτελούσαν 

πρότυπα ρόλου και μίμησης. 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας, κυρίως δε της κεντρικής εξουσίας, για το τι είδους 

«πολίτες» ήθελαν να διαμορφώσουν, μεταβάλλονται κάθε  φορά α) τα επαγγελματικά εφόδια 

(χρόνος σπουδών, αναλυτικά προγράμματα) που παρέχουν οι παραγωγικές σχολές και β) τα 

κριτήρια εισόδου (επετηρίδα, εξετάσεις) στο επάγγελμα. Η έλλειψη αυτή της σταθερής 

πολιτικής, της κεντρικής διοίκησης, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εκπαιδευτικών 

«πολλών ταχυτήτων», τη δημιουργία ανισοτήτων ως προς τα αρχικά εφόδια και κριτήρια 

εισόδου στο επάγγελμα και την όξυνση των διαπροσωπικών τους σχέσεων.  

Για την παραμονή τους λοιπόν στο επάγγελμα, πρέπει να αγωνιστούν για την προσαρμογή 

τους, για την επιμόρφωσή τους και την επάρκειά τους, για τη συνεχή κατάρτιση σε 

επιστημονικές εξελίξεις, για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους. 

 

Ποιος μπορεί να είναι ο νέος εκπαιδευτικός στη Σχολική Μονάδα; 
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Ο νέος εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα μπορεί είτε να είναι πρωτοδιόριστος είτε 

προερχόμενος με μετάθεση από κάποιο γραφείο εκπαίδευσης ή άλλη σχολική μονάδα. Ο 

«νέος» στην εκπαιδευτική μονάδα ή σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό μπορεί επίσης να ανήκει 

στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ψυχολόγος, κ. λειτουργός κ.ά ) αφού νομοθετικές 

ρυθμίσεις και μαζικές προσλήψεις, το τελευταίο διάστημα, κυρίως στο χώρο της Εδικής 

Αγωγής, επέτρεψαν την είσοδό τους στο Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

Ο πρωτοδιόριστος, μπορεί να μην έχει ή να έχει διδακτική εμπειρία, αφού μια από τις 

προϋποθέσεις για το διορισμό του, αποτελεί και η προϋπηρεσία ως αναπληρωτής ή 

ωρομίσθιος. Το δε εύρος των ηλικιών τους είναι μεγάλο. Ο νέος εκπαιδευτικός στην 

εκπαιδευτική μονάδα δεν είναι κατ΄ ανάγκη και νέος σε ηλικία. Πλείστοι εκπαιδευτικοί πριν 

διοριστούν, έχουν ασκήσει διάφορα επαγγέλματα, έχουν μεγαλώσει ηλικιακά, αισθάνονται 

κουρασμένοι και δεν ενδιαφέρονται πλέον για την απόδοσή τους έως εκπαιδευτικοί. Εξάλλου 

είναι γνωστή η φράση που ακούγεται και υιοθετείται από πολλούς ότι «τώρα που διορίστηκα 

στο δημόσιο θα ξεκουραστώ...».  

Μπορεί ο νέος να έρχεται στη σχολική μονάδα διορισμένος ως επιτυχών από το διαγωνισμό 

του Α.Σ.Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή «αισθάνεται» υψηλή αυτοεκτίμηση, επαγγελματικά 

επαρκής και «έτοιμος» για την ανάληψη των διδακτικών καθηκόντων.  

Δύναται επίσης να συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό διορισμού της επετηρίδας ή ως ανήκων σε 

οικογένεια τρίτεκνων ή πολύτεκνων αφού για το λόγο αυτό προηγείται στη σειρά κατάταξης 

για το διορισμό του στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης μπορεί να ανήκει στην κατηγορία των 

εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι επιθυμούν το διορισμό σε «δυσπρόσιτες» περιοχές, μόνο και 

μόνο για να μειώσουν τον χρόνο αναμονής του διορισμού τους. 

 

Ποια επιστημονικά εφόδια διαθέτουν οι νέοι εκπαιδευτικοί;  

Θα έλεγα ότι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σήμερα είναι πολλών «ταχυτήτων» αφού και η 

αφετηρία τους είναι διαφορετική. 

Προσφάτως εξαντλήθηκε η λίστα των εκπαιδευτικών οι οποίοι αποφοίτησαν από τη διετή 

Ακαδημία και στη συνέχεια, έμμεσα, υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν εξομοιωτικά 

προγράμματα των Παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων. Σήμερα οι περισσότεροι 

είναι απόφοιτοι τεταρτοετών Παιδαγωγικών ή άλλων Τμημάτων (Ξενόγλωσσων, Μουσικών, 

ΤΕΦΑΑ κ.α.) Πανεπιστημιακών Σχολών. Αρκετοί δε, είναι αυτοί που έχουν αναγνωρίσει τους 

τίτλους σπουδών τους από ξένα Πανεπιστήμια, κυρίως από πόλεις της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

και η επιστημονική τους κατάρτιση είναι μειωμένης ή αμφιβόλου αξιοπιστίας.  

Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών κατά την οποία τα επιστημονικά εφόδια, 

τους διαφοροποιούν και τους κατατάσσουν σε κατηγορίες. 
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 Ο νέος στην εκπαιδευτική μονάδα μπορεί επίσης να έχει αρκετά μεγάλη εκπαιδευτική 

εμπειρία και απλά να έχει πάρει μετάθεση για τη μονάδα αυτή. Στην περίπτωση αυτή δεν 

παραμένει για πολύ νέος, αλλά σε λίγο χρονικό διάστημα εντάσσεται κανονικά στο δυναμικό 

του Σχολείου. 

 

Αλλαγές στο προσωπικό των σχολικών μονάδων - μια αναπόφευκτη κατάσταση; 

Οι μεταβολές στο προσωπικό των σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικών οργανισμών είναι 

αναπόφευκτες και επηρεάζουν τη λειτουργία τους. 

 Ο μαζικός διορισμός εκπαιδευτικών (ποικίλων ειδικοτήτων) των τελευταίων χρόνων στη 

δημόσια εκπαίδευση, μείωσε σημαντικά την αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, επεκτάθηκε 

η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές και μειώθηκαν 

οι εβδομαδιαίες ώρες προσφοράς εργασίας του κάθε εκπαιδευτικού. Επίσης με Προεδρικά 

διατάγματα ή Υπουργικές αποφάσεις μειώθηκε ο χρόνος της υποχρεωτικής παραμονής τους 

στη θέση που προσφέρουν εργασία και που τη καταλαμβάνουν οργανικά όταν διορίζονται ή 

όταν μετατίθενται. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια τη συχνή μετακίνηση του διδακτικού 

προσωπικού από εκπαιδευτική μονάδα σε εκπαιδευτική μονάδα ή από γραφείο εκπαίδευσης σε 

εκπαιδευτική μονάδα. Συνεπώς οι εκπαιδευτικές μονάδες σήμερα χαρακτηρίζονται από 

ανανέωση, στέρηση ή ακόμη και πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω των 

αλλεπάλληλων αλλαγών που υφίστανται.  

Λόγω των περιορισμένων αρμοδιοτήτων, οι εκπαιδευτικές μονάδες κατά τις αλλαγές ή 

μετακινήσεις του προσωπικού τους, λειτουργούν ως παθητικοί δέκτες, ανήμπορες να 

ασκήσουν την παραμικρή επιρροή κατά την επιλογή ή τη μετακίνηση του προσωπικού. Το 

«όπλο» που έχουν στη διάθεσή τους για τη «συγκράτηση» και την ελαχιστοποίηση της 

διαρροής του προσωπικού, είναι η ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στην κουλτούρα της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί το γεγονός ότι η κουλτούρα (εσωτερική 

και εξωτερική) στην εκπαιδευτική μονάδα θα βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να ικανοποιεί 

τις ανάγκες των εργαζομένων και να ελκύει νέους εκπαιδευτικούς που να θέλουν να 

πλαισιώσουν τη σχολική μονάδα ή τον οργανισμό.  

 

Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα; 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο για την υποδοχή και στήριξη του 

νέου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα, ενώ κανένα πρόγραμμα υποδοχής των νέων δεν 

περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο νέος εκπαιδευτικός αφού 

δώσει έγγραφη αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στον διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας ή 

τον οργανισμό όπου τοποθετήθηκε, με πλήρες ωράριο, μπαίνει στην τάξη (κατά κανόνα 
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δύσκολη) που την έχει αναλάβει για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, πριν ακόμη καλά-καλά 

γνωρίσει τους συναδέλφους του. Προσπαθεί από μόνος του να καταλάβει το «κλίμα» και τις 

«σχέσεις» των συναδέλφων να μπει δηλ. στην κουλτούρα της σχολικής μονάδας ή του 

οργανισμού κάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερες ερωτήσεις γιατί αλλιώς κινδυνεύει να 

θεωρηθεί «άσχετος». Η ομαλή ένταξή του και η αίσθηση της ικανοποίησης στη  νέα του θέση 

εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Εναπόκειται κάθε φορά 

στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή να εφαρμόσει πρόγραμμα υποδοχής - συμβουλευτικής 

και στήριξής του.  

Δεδομένου ότι κάποιες από τις αρχικές γνώσεις έχουν «ξεπεραστεί» λόγω του ότι μεσολάβησε 

αρκετός χρόνος έως τον διορισμό, σε εθνικό επίπεδο, για τους πρωτοδιόριστους εφαρμόζεται ο 

θεσμός της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Το 1996-9 οργανώθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ/Β΄ Κ.Π.Σ. 

(υποέργο 2) προγράμματα επιμόρφωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. (Αθανασούλα-

Ρέππα, Ανθοπούλου, Κατσουλάκης, Μαυρογιώργος, 1999, σ. 125) 

  Οι νέοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε βραχύχρονα σεμινάρια και πολλές φορές 

αναγκάζονται για την παρακολούθηση να μετακινούνται ακόμη και σε άλλες πόλεις. Ο θεσμός 

αυτός δεν είναι υποχρεωτικός. Συντελεί έτσι στο να αυξηθούν τα περιθώρια διαρροής ώστε να 

μη δεχτούν την εισαγωγική επιμόρφωση αρκετοί εκπαιδευτικοί.  

Ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) διανύει μια 

«δοκιμαστική» περίοδο δύο ετών και στη συνέχεια μονιμοποιείται. Η διαδικασία αυτή είναι 

εντελώς μια τυπική διαδικασία παρέλευσης της διετίας, αφού κριτήριο για τη μονιμοποίηση 

δεν αποτελεί το ήθος, η κατάρτιση, η απόδοση, η υπηρεσιακή συνείδηση, η καταλληλότητα 

άσκησης του έργου του, αλλά η μη παραπομπή του στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για 

παραπτώματα μείζονος σημασίας που τυχόν έχει διαπράξει στη διάρκεια της διετίας. Εξάλλου 

από κανέναν διευθυντή δεν επιζητείται αξιολογική έκθεση του «δόκιμου» ώστε το αρμόδιο 

συμβούλιο να βασιστεί και αποφανθεί για τη μονιμοποίηση, την απόλυση ή την επιβολή 

κυρώσεων.  

Παρόλα αυτά αρκετοί εκπαιδευτικοί στη νέα τους θέση περιμένουν να κάνουν πράξη τα 

όνειρά τους, τις μεθόδους διδασκαλίας τους, να εισαγάγουν νέες νοοτροπίες και τεχνικές, να 

διαμορφώσουν τη δική τους κουλτούρα, αλλάζοντας  από την αισθητική του κτιρίου ως και 

αυτές ακόμη τις ήδη διαμορφωμένες σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων τους. 

Οι Γκότοβος και Μαυρογιώργος 1984 στο  (Αθανασούλα-Ρέππα, Ανθοπούλου, Κατσουλάκης, 

Μαυρογιώργος, 1999, σ. 52) σε σχετική έρευνά τους υποστηρίζουν ότι «Η ανυπαρξία και η 

ανεπάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, η ανυπαρξία επίσημου προγράμματος υποδοχής και η 

χαλαρότητα ή τυπικότητα της «δοκιμασίας» είναι στοιχεία που ενορχηστρώνουν τη βίαιη 

μετάβαση του νεοδιόριστου από το ρόλο του μαθητή στο ρόλο του εκπαιδευτικού. 
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Ποιες οι ανάγκες του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού;  

Οι ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού ως νέου στη σχολική μονάδα ποικίλουν. Είναι δε  

περισσότερες αυτές του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού έναντι των νέων εκπαιδευτικών που 

έχουν αποκτήσει διδακτική εμπειρία.  

Ο νέος εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα ή οργανισμό έχει ανάγκη από καθοδήγηση των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει, ενημέρωση για το προσωπικό και τα φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά της μονάδας, επιστημονική βοήθεια, ενημέρωση των υποχρεώσεων  του, των 

καθηκόντων του αλλά και των απαιτήσεων του διευθυντή της μονάδας. Οι περισσότεροι νέοι 

(κυρίως πρωτοδιόριστοι) μοιάζουν να τα έχουν «χαμένα» αλλά ντρέπονται να επιζητήσουν 

βοήθεια από τους συναδέλφους τους, μη τυχόν και θεωρηθούν «ανεπαρκείς». Οι «παλαιοί» 

εκπαιδευτικοί περιμένουν τους νέους με ανυπομονησία γιατί θεωρούν ότι πρέπει να 

απαλλαγούν από κάποιες  δραστηριότητες που έχουν αναλάβει ή ακόμη και αυτής της μείωσης 

των διδακτικών καθηκόντων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι νέοι υπερφορτώνονται με εργασίες 

ενδοσχολικές ή εξωσχολικές με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάθεση της προσφοράς 

διδακτικής εργασίας και οι ίδιοι να οδηγούνται σε απογοήτευση μέχρι σε σημείο να θέλουν να 

εγκαταλείψουν το επάγγελμα. 

 Η μελέτη  των Sacks και Brady (1985) περιέχεται στο (Αθανασούλα-Ρέππα, Ανθοπούλου, 

Κατσουλάκης, Μαυρογιώργος, 1999, σ. 50) έδειξε πως το 24% των πρωτοδιοριζόμενων 

εκπαιδευτικών εκδήλωσαν το ενδιαφέρον για ηθική υποστήριξη, καθοδήγηση και αξιολόγηση 

της πορείας τους από κάποιο σύμβουλο. Επίσης ο Lortie (1975), περιέχεται στο (Αθανασούλα-

Ρέππα, Ανθοπούλου, Κατσουλάκης, Μαυρογιώργος, 1999, σ. 50) διαπίστωσε πως το 92% των 

πρωτοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική αυτονομία και 

ισότητα με τους συναδέλφους τους. 

 

Ποια η αξία ενός προγράμματος υποδοχής και υποστήριξης (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο); 

Όλοι οι παράγοντες της εκπαίδευσης, από την κορυφή ως τη βάση της ιεραρχικής πυραμίδας, 

συμβάλλουν και συνεπώς ευθύνονται για την ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών. Οι 

κεντρικές υπηρεσίες, οι περιφερειακές διευθύνσεις, η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι 

συνδικαλιστικές ενώσεις διαμορφώνουν την «πολιτική» εκείνη που επηρεάζει θετικά ή 

αρνητικά την ομαλή ένταξη του νέου  εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. 

Η υποδοχή και η υποστήριξη ως έννοιες έχουν κοινό στόχο την ομαλή ένταξη του νέου 

εκπαιδευτικού στην σχολική κοινότητα αλλά διαφέρουν ως προς τον προσδιορισμό του 

χρόνου. Ο χρόνος της υποδοχής είναι βραχύς και μπορεί να διαρκέσει από μία ώρα έως μία - 

δυο μέρες, ενώ ένα πρόγραμμα υποστήριξης διαρκεί αρκετές μέρες έως και μήνες.  
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Κατά την περίοδο ενσωμάτωσης των νεοδιοριζόμενων έχει βρεθεί ότι σημειώνονται δραστικές 

αλλαγές στους προσανατολισμούς και στις ιδέες τους ενώ βασικός παράγοντας που επηρεάζει 

τη συμπεριφορά του νεοδιοριζόμενου είναι η γραφειοκρατική οργάνωση του σχολείου  προς 

την οποία καλείται να προσαρμοστεί. (K. Ζeichner και B. Tabachnick, 1981) στο (Παράλληλα 

κείμενα, 2005, σ. 95) 

Σύμφωνα με τους (W. Hoy και R. Rees, 1977) στο (Παράλληλα κείμενα, 2005, σ. 95) οι 

απαιτήσεις της αίθουσας διδασκαλίας και του σχολείου, βρίσκονται σε τέλεια αντίθεση με την 

ιδεατή εικόνα του σχολείου που διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της βασικής 

του εκπαίδευσης.  

Μια σχολική μονάδα ή ένας εκπαιδευτικός οργανισμός γίνεται περισσότερο αποδοτικός και 

αποτελεσματικός όταν «μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανάπτυξης των 

εργαζομένων προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το δυναμικό των εργαζομένων». 

(Κουτούζης, 1999, σ. 177). Στην ίδια σελίδα επίσης αναφέρεται ότι η επιμόρφωση και 

γενικότερα η προσπάθεια ανάπτυξης του προσωπικού μπορεί να είναι επωφελής και σε ατομικό 

επίπεδο αλλά και για το σύνολο του οργανισμού.   

Η προσπάθεια ανάπτυξης του προσωπικού επεκτείνεται και ωφελεί βεβαίως όλο το 

εκπαιδευτικό σύστημα όταν ληφθούν και θεσμοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο ανάλογες 

δραστηριότητες. 

Όμως λόγω των διαφορετικών αναγκών του νέου εκπαιδευτικού ως προς την επαγγελματική 

επάρκεια, όπως προανέφερα, ένα πρόγραμμα υποστήριξης δεν πετυχαίνει τους στόχους του αν 

δε λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις.  

Σύμφωνα δε με την κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura, ο άνθρωπος δε βρίσκεται 

αποκλειστικά κάτω από τον έλεγχο του περιβάλλοντος αλλά είναι ενεργητικός και έχει 

ικανότητα για «αυτοκαθοδήγηση». Επίσης στην ίδια θεωρία τονίζεται η αλληλεπίδραση 

ανάμεσα σε αυτόν που μαθαίνει και στο περιβάλλον μάθησης.  

Το γεγονός αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη υποστηρικτικών προσαρμοστικών 

προγραμμάτων. Συνεπώς ο τρόπος υποστήριξης του νέου εκπαιδευτικού πρέπει να είναι 

διαφορετικός για τον καθένα, όσο κι αν αυτό θεωρηθεί από τους συναδέλφους ότι δεν είναι 

«δημοκρατικό». 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποδοχής και υποστήριξης  του νέου εκπαιδευτικού σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας πρέπει: 

 Να περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας 

 Να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού 

 Να στοχεύει στην «ένταξή» του ως μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας 

 Να προσαρμόζεται στις ικανότητες και δυνατότητές του  
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 Να αξιοποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του 

 Να συμπληρώνει τυχόν παιδαγωγικές και διδακτικές ανεπάρκειες 

 Να διευκολύνει τη συμμετοχή του σε ποικίλες δραστηριότητες της σχολικής μονάδας 

και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς να «αδικείται». 

 Να προσβλέπει στη συνεργασία και την ανάπτυξη της έννοιας της συναδελφικότητας. 

 Να περιλαμβάνει και τη συναισθηματική στήριξη του νέου 

 

Ποιος πραγματικά είναι ο ρόλος του Διευθυντή στην υποδοχή και στήριξη του νέου 

εκπαιδευτικού;  

Ο Διευθυντής καλλιεργώντας τις προϋποθέσεις άσκησης μιας καθορισμένης εσωτερικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική μονάδα την οποία διευθύνει, έχει ανάγκη από την 

επιστημονική, παιδαγωγική, διδακτική και επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

Ο σχεδιασμός, η πραγματοποίηση, ο έλεγχος και η εφαρμογή ενός σχεδίου υποδοχής και 

υποστήριξης  βαραίνει αποκλειστικά τους ώμους του διευθυντή. 

 Το πρόγραμμα υποστήριξης του νέου εκπαιδευτικού αποτελεί ένα είδος παραγωγικής 

επένδυσης για τη σχολική μονάδα αφού συμβάλλει στη βελτίωση της παροχής εκπαίδευσης. 

 Ο Διευθυντής ως συντονιστής των δραστηριοτήτων και ενεργειών του ανθρώπινου δυναμικού 

παρακινεί, ωθεί για πρωτοβουλίες και κατευθύνει τις δράσεις προς καθορισμένο σκοπό.  

Με τη στάση του και τη συμπεριφορά του λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης και γίνεται 

μεταδότης της «κουλτούρας» και της «πολιτικής» της εκπαιδευτικής μονάδας ή του 

οργανισμού που διευθύνει. Μπορούμε να φανταστούμε τον νέο εκπαιδευτικό σε μια σχολική 

μονάδα όπου δεν υπάρχει διευθυντής; Θα βρίσκεται διαρκώς σε «σύγχυση» ενώ η σχολική 

μονάδα θα οδηγείται στο «βυθό».  

Ο διευθυντής κατά την εισαγωγή του νέου εκπαιδευτικού θα πρέπει: 

 Να τον ενημερώσει για τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, τα 

καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του έναντι της σχολικής μονάδας, του διευθυντή, των 

συναδέλφων, των μαθητών και των γονέων των μαθητών 

 Να του φερθεί ευγενικά και φιλικά ώστε να νιώσει ότι είναι επιθυμητός και αγαπητός 

από όλους τους συναδέλφους 

 Να «αδρανοποιήσει» τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον «έλεγχο» και την 

«επίβλεψη» του νέου εκπαιδευτικού 

 Να φροντίσει ώστε να γνωρίσει τους χώρους ευθύνης και το ανθρώπινο δυναμικό της 

εκπαιδευτικής μονάδας ή του οργανισμού 

 Να διεκπεραιώσει τυχόν εκκρεμότητες στον ατομικό του φάκελο 
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 Να ενημερώσει τον νέο εκπαιδευτικό για τυχόν μαθητές που φοιτούν με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες καθώς και για τρόπους στήριξης που έχει υιοθετήσει η σχολική 

μονάδα. 

 Να ενημερωθεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες του τις κλίσεις και ταλέντα που τυχόν έχει, 

καθώς και για τα μελλοντικά του σχέδια 

 Να βρίσκει, να οργανώνει και να εφαρμόζει έναν ή περισσότερους τρόπους 

(επιμόρφωση, μέντορας, ηγετικοί ρόλοι, ομάδες συνεργασίας) τους οποίους θα 

εντάσσει στο ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης. 

 

Τι επιδιώκει ένας διευθυντής που θέλει να χαρακτηρίζεται αποτελεσματικός; 

Ειδικότερα ένας διευθυντής που θέλει να χαρακτηρίζεται αποτελεσματικός και πρέπει να 

οδηγήσει την εκπαιδευτική μονάδα στην «κορυφή», αναφορικά με τη στάση του απέναντι 

στους νέους εκπαιδευτικούς,  θα πρέπει να επιδιώκει: 

 Την ισότιμη συμμετοχή του νέου εκπαιδευτικού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

 Την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας,  δημοκρατικότητας,  βάσει της αρχής των 

«ίσων δικαιωμάτων» 

 Την ίση κατανομή των εργασιών, των συλλογικών δραστηριοτήτων της σχολικής 

μονάδας, στο διδακτικό προσωπικό, τηρουμένης βέβαια της ιεραρχίας της αρχαιότητας 

 Τη φροντίδα για τη «συμμόρφωση» του νέου με τις «απαιτήσεις» της σχολικής 

μονάδας 

 Την παρότρυνση και παρακίνηση για ανάληψη πρωτοβουλιών στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας 

 Τη διευκόλυνση του νέου στο αρχείο του σχολείου και στους ατομικούς φακέλους των 

μαθητών 

  Τη συσχέτιση και εναρμόνιση του περιεχομένου του επιμορφωτικού προγράμματος με 

τη διδακτική πράξη και πραγματικότητα  

 

Ποιες μορφές μπορεί να πάρει η υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού;  

Οι μορφές και οι τρόποι υποστήριξης του νέου εκπαιδευτικού μπορούν να είναι μέσα ή έξω 

από το σχολείο, τυπικές ή άτυπες διαδικασίες, μακρόχρονες ή βραχύβιες σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.  

Στη συνέχεια αναφέρουμε προγράμματα, διαδικασίες και δραστηριότητες υποδοχής και 

υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών: 

> Η ενδοσχολική επιμόρφωση  
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Κάτω από τις αλλεπάλληλες αλλαγές (κοινωνικές και εκπαιδευτικές), της «ξεπερασμένης» 

γνώσης και την εισαγωγή νεώτερης, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά 

βιβλία, τη διδακτική μεθοδολογία η επιμόρφωση αξιοποιείται ως θεσμός υποστήριξης και 

προώθησης των αλλαγών αυτών. Το ίδιο το περιεχόμενο της επιμόρφωσης υπόκειται σε 

συνεχείς αλλαγές.  

Η μορφή αυτής της υποστήριξης μπορεί να παρέχεται μέσα στη σχολική μονάδα. Οργανώνεται 

με τη συνδρομή του συλλόγου διδασκόντων ο οποίος αναδεικνύεται πυρήνας επιμόρφωσης και 

μπορεί να απευθύνεται σε όλο το διδακτικό προσωπικό ή μόνο στους νέους εκπαιδευτικούς. Οι 

επιμορφωτικές αυτές δραστηριότητες μπορεί να οργανώνονται στην αρχή του διδακτικού 

έτους ή κατά τη διάρκεια όταν έρχεται ένας νέος. Απαραίτητη δε προϋπόθεση αποτελεί το 

γεγονός της συνεργασίας και της συλλογικής παρέμβασης στο σχολείο. 

Η επιλογή του εισηγητή, ο χρόνος, η διάρκεια, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες 

καθορίζονται, με τη συμμετοχική μέθοδο από όλο το προσωπικό, με την ευθύνη και επιμέλεια 

του διευθυντή της μονάδας.  

Οι Γκότοβος, Μαυρογιώργος, Παπακωνσταντίνου (1996), στο (Παράλληλα κείμενα, 2005, σ. 

94), επισημαίνουν ότι η ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων, μέσα από 

διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού και αυτορρύθμισης είναι πιο προσιτή στη βάση κάθε σχολείου 

χωριστά.  

Βασικός στόχος του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας και 

υποστήριξης στο νέο εκπαιδευτικό  για να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στα σχολικά 

προβλήματα. Η όλη βοήθεια επικεντρώνεται στις προσωπικές ανάγκες του νέου, στη βασική 

του εκπαίδευση, στη βιογραφία του στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις κοινωνικές, πολιτισμικές 

και πολιτικές αλλαγές με σεμινάρια, συζητήσεις, παρακολούθηση διδασκαλιών, παρατήρηση 

στην τάξη, στενή συνεργασία με έμπιστους συναδέλφους, με σχολικούς συμβούλους κ.α.  

[Γκότοβος, Μαυρογιώργος, Παπακωνσταντίνου, 1996 στο (Παράλληλα κείμενα, 2005, σ. 96)] 

 Σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν σήμερα στα σχολεία, ο διευθυντής θα πρέπει να παρέχει 

ορισμένες διευκολύνσεις στο νέο εκπαιδευτικό, ως προς το ωράριο (μειωμένο ωράριο), ως 

προς την επιλογή των τάξεων (όχι δύσκολες τάξεις) ώστε η  ενσωμάτωση του νέου 

διδάσκοντος, να γίνει ομαλά, αβίαστα και χωρίς δύσκολα εμπόδια. 

  

>Μέντορας 

Ευθύνη του διευθυντή είναι να βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και ικανοποίησης 

των αναγκών του νέου διδάσκοντος.  

Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών του νέου εκπαιδευτικού 

είναι ο θεσμός του μέντορα (συμβούλου). Το άτομο αυτό είναι κάποιος «ώριμος» ( όχι κατ΄ 
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ανάγκη και στην ηλικία) διδάσκων, ο οποίος στηρίζει καθοδηγεί, συμβουλεύει εντατικά τον 

αρχάριο διαμορφώνοντας μαζί του μια ζεστή σχέση. (Αθανασούλα-Ρέππα, Ανθοπούλου, 

Κατσουλάκης, Μαυρογιώργος, 1999, σ. 50)  

Η επιλογή του κατάλληλου προσώπου είναι για το διευθυντή μια δύσκολη υπόθεση αφού 

τέτοια άτομα σπανίζουν. Αποτελεί γενική παραδοχή, το γεγονός ότι ένα από τα στοιχεία της 

προσωπικότητας του κάθε ατόμου, κυρίως του εκπαιδευτικού, είναι η προσφορά και βοήθεια 

στο συνάνθρωπό μας.  

Στη συνέχεια παραθέτω μερικές από τις δράσεις που μπορεί να αναλάβει ένας διευθυντής 

προκειμένου για την ενσωμάτωση του νέου εκπαιδευτικού. 

 

Ποιες δράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα ένταξης των νέων 

εκπαιδευτικών; 

Ενδεικτικά αναφέρω μερικές δραστηριότητες που αποβαίνουν χρήσιμες και μπορούν να 

ενταχθούν σε προγράμματα υποδοχής και υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών: 

 Έντυπη πληροφόρηση 

 Συναντήσεις προσανατολισμού με τους διευθυντές 

 Σεμινάρια με παιδαγωγικό περιεχόμενο 

 Υποδειγματική διδασκαλία 

 Διαγνωστική αξιολόγηση 

 

Ποιος ο ρόλος του συγκεκριμένου πλαισίου;  

Η υποδοχή και υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού αποκτά ουσιαστική αξία όταν 

πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει 

προγραμματισμένου σχεδίου. Όταν συμβάλλει όλο το προσωπικό του σχολείου κυρίως το 

διδακτικό. Όταν «αγκαλιάζουν» το νέο, βοηθώντας τον να βάζει στόχους και να προσπαθεί να 

τους κατακτήσει. Από τη πλευρά του νέου ο οποίος ακολουθεί μια πορεία συνεχούς μάθησης 

και διερεύνησης του χώρου, απαιτείται η ενεργητική συμμετοχή και η αγαστή συνεργασία με 

το προσωπικό του σχολείου.  

 

Επίλογος- Συμπεράσματα 

Ένα από τα πρόσωπα που παίζουν κυρίαρχο ρόλο κατά την υποδοχή και στήριξη του νέου 

εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα είναι ο Διευθυντής. 

Η υποδοχή και η υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα ή τον εκπαιδευτικό 

οργανισμό  αποτελεί απαραίτητη δραστηριότητα και εντάσσεται στα πλαίσια των παραγόντων 
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που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και όπως είναι φυσικό, 

εμπλέκει όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής διοίκησης στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Επίσης χωρίς καμιά  επιφύλαξη μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος 

υποδοχής και στήριξης των νέων εκπαιδευτικών σε μια σχολική μονάδα είναι απαραίτητη, 

γιατί βοηθάει στην ομαλή προσαρμογή του εκπαιδευτικού στο νέο περιβάλλον, στην 

εκμηδένιση των διαπροσωπικών συγκρούσεων, στην ανάπτυξη και εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού, στην απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και γενικότερα 

στην αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας. 

 Η ένταξη ενός προγράμματος υποδοχής και στήριξης στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της 

σχολικής μονάδας καθώς και η εφαρμογή του προγράμματος βαρύνει τον διευθυντή και όλο 

το προσωπικό του σχολείου ή του οργανισμού καθότι αφενός η ροή των νέων είναι συνεχής 

και αφετέρου αποτελεί «επένδυση» που συμβάλει αποδοτικά στη βελτίωση της παροχής 

εκπαίδευσης. Εξίσου επίσης ευθύνονται τόσο ο εκπαιδευτικός ως άτομο όσο και η πολιτεία. 

Η εκπαιδευτική μονάδα η οποία επιδιώκει την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει στο σχεδιασμό των 

δράσεων της, προγράμματα υποδοχής και υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών τα οποία θα 

αποτελούν τις εισροές. Το μορφωτικό όφελος αυτών των προγραμμάτων θα συμβάλει στην 

αύξηση των εκροών της σχολικής μονάδας μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητα 

της. 

Στην αντίθετη περίπτωση κατά την έλλειψη της υποστήριξης και ένταξης του νέου 

εκπαιδευτικού, ελλοχεύει ο κίνδυνος της αποθάρρυνσής του, της απογοήτευσης, της 

απομόνωσης και κυριαρχεί η ιδέα της γρήγορης απομάκρυνσής του από τη σχολική μονάδα ή 

τον οργανισμό.   

Η απουσία στον τόπο μας, ενός καλά συστηματικού και οργανωμένου προγράμματος 

υποδοχής και υποστήριξης του νέου εκπαιδευτικού, που θα περιλαμβάνει σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο την εισαγωγική επιμόρφωση, την ενδοσχολική επιμόρφωση, το μέντορα, την 

περιοδική επιμόρφωση, ταχύρρυθμα σεμινάρια ή άλλες μορφές επιμόρφωσης και 

ενσωμάτωσης, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε κάθε προσπάθεια για ποιοτική 

αναβάθμιση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. 

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη και να 

αναλάβουν  πρωτοβουλίες ώστε να γίνει πράξη η θεσμοθέτηση μιας σειράς εισαγωγικών  και 

περιοδικών σεμιναρίων υποχρεωτικών ή προαιρετικών, μέσα και έξω από το σχολείο.  Τα 

προγράμματα υποδοχής και στήριξης των νέων εκπαιδευτικών να αποτελέσουν τον 

ακρογωνιαίο λίθο στην όλη προσπάθεια συστηματικοποίησης της παρεχόμενης παιδείας στον 

τόπο μας. 
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Είναι γνωστή η θεωρία του Δαρβίνου σύμφωνα με την οποία κατά τη μακραίωνη ιστορία του 

ζωικού βασιλείου επέζησαν και επεβίωσαν αυτά τα ζώα (συμπεριλαμβανομένου του 

ανθρώπου), τα οποία μπόρεσαν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον.  
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