
ΜΝΑΕ: Αλλάζοντας τα δεδομένα
Γιούλη Χρονοπούλου, Ρόδος, Μάιος 2019



Μια Νέα Αρχή

Για τον μαθητή 

Για το σχολείο

Για την επαγγελματική εκπαίδευση



Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Είναι μια δέσμη 
παρεμβάσεων, που 

ενισχύουν την 
Επαγγελματική 

Εκπαίδευση

Εφαρμόζεται στη 
μεταβατική τάξη 
της Α΄ Λυκείου

Χρηματοδοτείται 
από το ΕΣΠΑ

Αποτελείται 
από 5 πυλώνες





Μια δράση 
από τη βάση

Η αρχή έγινε πριν 10 
χρόνια στο ΕΠΑΛ 

Καισαριανής με εφαρμογή 
του θεσμού του Συμβούλου 

καθηγητή.

Προέκυψε από την ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν 

προβλήματα, να βελτιωθεί 
το κλίμα.

Η επεξεργασία οδήγησε σε 
προτάσεις εμπλουτισμού. 

Διαπιστώθηκε η ανάγκη 
για παρουσία ψυχολόγου.

Διαπιστώθηκε η ανάγκη 
για ενίσχυση στα 

μαθήματα Γενικής 
Παιδείας.

Χρειάστηκαν κάποιοι 
εμπνευσμένοι άνθρωποι, 
που νοιάζονταν για την 

επαγγελματική 
εκπαίδευση.



Η επίσημη 
πορεία

Υιοθετήθηκε από το Υπουργείο

Συστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή

2017-18: πιλοτική εφαρμογή σε 9 σχολεία 
(5 στην Αττική, 4 στην περιφέρεια)

2018-19: Επέκταση σε όλα τα ΕΠΑΛ της 
χώρας

Έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ μέχρι το 2023



Γενικός 
σκοπός
ΜΝΑΕ

Η ενίσχυση των Επαγγελματικών 
Λυκείων και των μαθητών τους

μέσα από ένα πλέγμα ψυχοκοινωνικών, 
γνωστικών και παιδαγωγικών δράσεων

Πρόγραμμα μετάβασης – αντιστάθμισης 
- στήριξης



Οι πυλώνες του προγράμματος

Σύμβουλος καθηγητής 
ανά μαθητή

Ψυχολόγος σε κάθε 
σχολείο

Εναλλακτική Ενισχυτική 
διδασκαλία στα Νέα 

Ελληνικά και τα 
Μαθηματικά

Σχέδια Δράσης 
(χρηματοδοτούμενα) στη 

Ζώνη Δημιουργικών 
Δραστηριοτήτων (και όχι 

μόνο)

Δικτύωση σχολείων 
(και σχετική υποδομή)



Στόχοι

Βελτίωση σχολικού κλίματος 

Αντισταθμιστική εκπαίδευση

Δίκτυο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μαθητών – εκπαιδευτικών

Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης της γνώσης

Μάθηση στηριγμένη στη διαφοροποίηση, τις κλίσεις & τις εμπειρίες κάθε μαθητή

Περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων, ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές

Διεύρυνση δυνατοτήτων εκπαίδευσης, δημιουργία κοινότητας μάθησης

Εφαρμογή – ανταλλαγή καλών πρακτικών

Συνεργασία: η λέξη – κλειδί του προγράμματος



Ο Σύμβουλος 
καθηγητής

Για κάθε μαθητή της Α΄ τάξης (με τυχαία 
κατανομή) 

Σύντομες τακτικές συναντήσεις (10΄-15΄ ανά 15 
ημέρες)

Ενεργητική ακρόαση (περισσότερο ακούει ο 
εκπαιδευτικός παρά μιλά)

Συναντήσεις στο κενό του καθηγητή

Ειδική αίθουσα συναντήσεων

Εχεμύθεια – εμπιστοσύνη



Ο Σύμβουλος καθηγητής

Ο Σύμβουλος καθηγητής παιδαγωγός, όχι ψυχολόγος 

Κυρίως αναφέρονται ζητήματα της σχολικής ζωής

(αλλά και της προσωπικής)

«Ένα σχολείο που ακούει»



Στόχοι

Ομαλή ένταξη των μαθητών στο νέο περιβάλλον

Εντοπισμός προβλημάτων που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο

Συστηματική στήριξη μαθητών στη σχολική ζωή

Βελτίωση κλίματος στη σχολική κοινότητα



Λειτουργία

Υποδοχή και στήριξη των 
νεοεισερχόμενων 

μαθητών – προσαρμογή  
ομαλή, ευχάριστη, 

αποδοτική

Βελτίωση σχέσεων 
εκπαιδευτικών – μαθητών

Έγκαιρος εντοπισμός και 
αντιμετώπιση πιθανών 

προβλημάτων που 
εμποδίζουν τη μαθησιακή 

εξέλιξη του μαθητή 

Παρέμβαση – παραπομπή 
σε δομές σε περίπτωση 
σοβαρών προβλημάτων

Πρόληψη και 
αντιμετώπιση του 

σχολικού εκφοβισμού 

Το σχολείο λιγότερο 
απρόσωπο απέναντι στο 

μαθητή 



Η εμπειρία από τα πιλοτικά

«Το σχολείο μάς 
νοιάζεται»

«Γλύκανε το 
σχολείο»

Μαθητές πιλοτικών

«Δεν ξέρεις τι σημαίνει 
να μην έχεις με κανέναν 
να μιλήσεις και να έρθει 
κάποιος στο σχολείο και 
να σου πει: «εδώ είμαι 

σε ακούω» Μαθητής 
πιλοτικού 

«Είχα κάποια στιγμή ανάγκη 
να μιλήσω χωρίς να έχω 

ανασφάλεια πως είναι δίπλα 
μου κάποιος που θα με κρίνει 

…αλλά θα με βοηθήσει» 
Μαθήτρια πιλοτικού  

«Πέρυσι ήταν η 
καλύτερη χρονιά μας 

στο σχολείο»

Καθηγήτρια πιλοτικού  



Οι ψυχολόγοι

Στόχος: ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών (και εκπαιδευτικών)

Βελτίωση κλίματος και επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα

Δικτύωση σχολείων με υποστηρικτικές δομές κάθε περιοχής

Οι ψυχολόγοι μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων



Η εμπειρία από τα πιλοτικά έδειξε ότι:

Ενσωματώθηκαν στη 
σχολική κοινότητα

Στήριξαν τους 
εκπαιδευτικούς στην 

εφαρμογή του θεσμού 
του Συμβούλου 

καθηγητή

Βοήθησαν μαθητές και 
γονείς 

Δημιούργησαν ένα 
πλέγμα ασφάλειας

«Θα το συζητήσω με 
την ψυχολόγο»

Μαθητές πιλοτικών



Αντίστοιχη είναι και η φετινή εμπειρία

Ο θεσμός έχει καθολική αποδοχή

Φέτος εφαρμόζεται και η εποπτεία από τον Σύλλογο 
Ελλήνων Ψυχολόγων 



Η Ενισχυτική Εναλλακτική διδασκαλία

Ενισχυτική, γιατί:

• Ενισχύει τους μαθητές σε βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες στα Νέα 
Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

• Προωθεί τη θετική στάση απέναντι 
στα μαθήματα αυτά (και όχι μόνο).

Εναλλακτική, γιατί:

• Διαφοροποιείται από τη λογική της 
φροντιστηριακής λογικής ως 
πρόσθετης στήριξης. 

• Στηρίζεται στη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία (διαφοροποίηση σε  
δραστηριότητες, υλικό, 
προσδοκώμενα αποτελέσματα).

• Στηρίζεται στη συνδιδασκαλία.



Συνδιδασκαλία

Δύο εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη διδάσκουν το ίδιο 
μάθημα, διαμορφώνουν το μαθησιακό κλίμα, 
δοκιμάζουν διδακτικές μεθόδους

Πρόσληψη αναπληρωτών φιλολόγων και 
μαθηματικών

Βασικό στοιχείο: η συνεργασία, η ισοτιμία

Πριν, κατά, μετά το μάθημα

Βασικός στόχος: Ενίσχυση γλωσσικού, αριθμητικού 
γραμματισμού



Μοντέλα συνδιδασκαλίας



Ομαδική διδασκαλία – Παράλληλη διδασκαλία



Διδασκαλία και επικουρία – Διδασκαλία σε ομάδες



Συμπληρωματική διδασκαλία – Διδασκαλία και παρατήρηση 



Η εμπειρία 
από τα 

πιλοτικά

Αποτιμήθηκε απολύτως 
θετικά από τους 

εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές 

Προσφέρει μαθησιακά 
αποτελέσματα, πειθαρχία, 

ενεργητική συμμετοχή, 
επαγγελματική ανάπτυξη, 

μοίρασμα κόπου - ευθυνών 

Προωθεί ομαδικότητα, 
συνεργασία, 

αλληλεπίδραση

Δεν επισημάνθηκαν 
κάποια αρνητικά, αν και: 

δύσκολο εγχείρημα –
έλλειψη επιμόρφωσης 

Προτάθηκε η επέκταση 
του θεσμού και στις 

άλλες δύο τάξεις

«Πρώτη φορά δεν 
φοβόμαστε τα μαθηματικά 

καθώς υπάρχει συνεχώς 
κάποιος διαθέσιμος να μας 

βοηθήσει» Μαθητές 
πιλοτικών



Σχέδια Δράσης 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «ΝΟΗΣΙΣ» (φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας) ορίστηκε 
υπεύθυνο για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των Σχεδίων Δράσης  

Συνεργασία με μεγαλύτερες τάξεις και αξιοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων 

Στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, στην ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία

Αφορούν Τέχνη, Τεχνολογία, Περιβάλλον, Κοινωνία, κλπ.



Στόχοι

Ενίσχυση, ενθάρρυνση και ανάδειξη 
δημιουργικότητας, καινοτομίας, συνεργασίας

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης, ανάπτυξη 
προσωπικότητας

Επαύξηση κύρους σχολείου, ελκυστικότητας ΕΠΑΛ

Έμφαση στη συλλογική εργασία, στην ανάληψη της 
ευθύνης, στην ενεργό εμπλοκή και τη βιωματικότητα 

Σύνδεση με τοπική κοινωνία, εξωστρέφεια



Τα σχέδια δράσης

• Αίτηση

• Τεχνικό Δελτίο 

• Προϋπολογισμός

• Χρονοδιάγραμμα

• Υλοποίηση

• Παραδοτέα

• Χρηματοδότηση (2300€ ανά σχολείο)

Για Σχολείο/Σχολικό Περιβάλλον - Ύλη - Μαθήματα - Συμβουλευτική/Mentoring/2017-2018 - Πιλοτικό Πρόγραμμα/006. Δράσεις/22 Ιουνίου 2018/002. Φάκελος που κατετέθη/001. Αίτηση 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας - 27Απρ2018.PDF
Για Σχολείο/Σχολικό Περιβάλλον - Ύλη - Μαθήματα - Συμβουλευτική/Mentoring/2017-2018 - Πιλοτικό Πρόγραμμα/006. Δράσεις/22 Ιουνίου 2018/002. Φάκελος που κατετέθη/002. Texniko-deltio_1epal-drapets_27-4-2018 - final.docx
Για Σχολείο/Σχολικό Περιβάλλον - Ύλη - Μαθήματα - Συμβουλευτική/Mentoring/2017-2018 - Πιλοτικό Πρόγραμμα/006. Δράσεις/22 Ιουνίου 2018/002. Φάκελος που κατετέθη/005. Proypologismos-sxediou - final.xlsx
Για Σχολείο/Σχολικό Περιβάλλον - Ύλη - Μαθήματα - Συμβουλευτική/Mentoring/2017-2018 - Πιλοτικό Πρόγραμμα/006. Δράσεις/22 Ιουνίου 2018/002. Φάκελος που κατετέθη/004. Xronodiagramma-sxediou - final.xlsx
Για Σχολείο/Σχολικό Περιβάλλον - Ύλη - Μαθήματα - Συμβουλευτική/Mentoring/2017-2018 - Πιλοτικό Πρόγραμμα/006. Δράσεις/22 Ιουνίου 2018/004. Σύλλογος 06 Ιουνίου 2018/Σύλλογος - 06 Ιουνίου 2018.pptx


Σχέδια δράσης πιλοτικών



Η δικτύωση των σχολείων

Ανάπτυξη δικτύων εκπαιδευτικών και σχολείων για διάλογο, ανταλλαγή 
εμπειρίας, κοινό σχεδιασμό διδακτικών και άλλων πρακτικών

Εξοπλισμός με υποδομές τηλεδιάσκεψης για καλύτερη επικοινωνία και 
ανταλλαγή καλών πρακτικών

Το «Νόησις» έχει αναλάβει την προμήθεια του εξοπλισμού

Η υποδομή είναι το μέσον, ο στόχος είναι η επικοινωνία, η ανταλλαγή καλών 
πρακτικών, η συγκρότηση ουσιαστικού δικτύου 



Η δικτύωση στα πιλοτικά

Επισκέψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα σχολεία 

Χρήση των μέσων δικτύωσης - επικοινωνίας και του σύγχρονου 
εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης  

Τηλεδιασκέψεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εμπλεκόμενων 
φορέων 

Διοργάνωση κοινών δράσεων (διαγωνισμός φωτογραφίας, 
διαγωνισμός λογότυπου) 



Το λογότυπο 
που 

ψηφίστηκε 

Δημιουργία του Εσπερινού ΕΠΑΛ 
Αγ. Αναργύρων



Αποτελέσματα δικτύωσης

Επικοινωνιακοί δεσμοί

Ανταλλαγή εμπειριών για τις δράσεις

Συνεργατική αλληλεπίδραση

Κοινές πρωτοβουλίες

Ενδυνάμωση έννοιας κοινότητας



Η γενική 
αποτίμηση 

της πιλοτικής 
εφαρμογής

Παρά τα όποια προβλήματα 
και τις καθυστερήσεις

Θετική

σε όλους τους πυλώνες 

για όλους τους εμπλεκόμενους 
(μαθητές, εκπαιδευτικούς, 
σχολείο, γονείς)



Η δομή του ΜΝΑΕ

Κατά την πιλοτική 
εφαρμογή: Επιστημονική 

Επιτροπή

Σήμερα: Συντονιστική 
Επιτροπή Έργου 

(κεντρικός, πανελλαδικός 
συντονισμός) 

ΙΕΠ – ΕΣΠΑ - ΝΟΗΣΙΣ

Περιβάλλεται από / 
Συνεργάζεται με:

Ομάδα μελών του ΣΕΨ 
(για εποπτεία 
ψυχολόγων)

Υπεύθυνους ΜΝΑΕ ανά 
ΠΕΚΕΣ

Ομάδα Συντονιστών 
πιλοτικών σχολείων

Ομάδα 
εμπειρογνωμόνων



Λίγα (πρόωρα;) λόγια για τη φετινή εφαρμογή

Ακόμη δεν έχει γίνει, φυσικά, επίσημη αποτίμηση.

Υπάρχει, βέβαια, μια γενική εικόνα (πρόσφατα ημερίδα με υπεύθυνους ΜΝΑΕ ΠΕΚΕΣ στο Υπουργείο)

Ο θεσμός προχωρά ικανοποιητικά και η όλη εικόνα είναι θετική και αισιόδοξη.

Η λειτουργία των ψυχολόγων επαινέθηκε καθολικά

Η συνδιδασκαλία προχωρά ικανοποιητικά, παρότι εμφανίζονται λίγες παρεκκλίσεις

Ο Σύμβουλος καθηγητής εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των σχολείων

Σχέδια δράσης υλοποιούν 305 ΕΠΑΛ

Προβλήματα παρουσιάστηκαν (αλλά ξεπεράστηκαν) στη χρηματοδότηση με κάποιες Σχολικές Επιτροπές

Επισημάνθηκε η καθυστέρηση της επιμόρφωσης (πριν ένα μήνα άνοιξε το μητρώο επιμορφωτών στο ΙΕΠ)



Οι δυσκολίες
Οι προσδοκίες

Ένα δύσκολο, 
αλλά 

οραματικό 
εγχείρημα

Μεγάλη η 
απόσταση από 
τα 9 πιλοτικά 
σχολεία στα 
περίπου 400 

ΕΠΑΛ της χώρας 

Θεωρούμε ότι 
θα πετύχει (με 
πολλή δουλειά 
και αγώνα από 

όλους)

Προσδοκούμε 
να αλλάξει το 

τοπίο στην 
Επαγγελματική 

Εκπαίδευση



Σας ευχαριστώ!


