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ευχζσ…



Δομι 
παρουςιάςεων

9:00 – 11:00

• Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΠΑΛ)

• Εργαςτθριακά Κζντρα (ΕΚ)

• Σφνταξθ και εφαρμογι του Σχολικοφ Κανονιςμοφ

• Πρόγραμμα ΜΝΑΕ

• Σφμβουλοσ Κακθγθτισ – μακθτικόσ 
διαμεςολαβθτισ

• Συνεργαςίεσ εκπαιδευτικϊν, ςχολείου (Όμιλοι, 
Ενδοςχολικόσ ςυντονιςτι, Παιδαγωγικόσ 
ςφμβουλοσ – Μζντορασ, Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ)

• Εργαςτθριακά μακιματα



Επαγγελματικό 
Λφκειο 

ΕΠΑΛ

Ημεριςιο Επαγγελματικό Λφκειο
• Τριετισ φοίτθςθ
• (Αϋ, Βϋ και Γ’ τάξθ)

Εςπερινό Επαγγελματικό Λφκειο
• Τριετισ φοίτθςθ
• (Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξθ)

Ειδικό Επαγγελματικό Λφκειο
• Τεταρτοετισ φοίτθςθ
• (Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ τάξθ)

Στα ΕΠΑΛ λειτουργοφν 9 Σομείσ με 35 Ειδικότθτεσ

Πτυχίο επιπζδου 4



Κακοριςμόσ Τομζων (9) και Ειδικοτιτων (35)

1.  Τομέαρ Πληποθοπικήρ

1 Τεσνικόρ Δθαπμογών Πληποθοπικήρ

2 Τεσνικόρ Ζ/Υ και Γικηύυν Ζ/Υ

2.  Τομέαρ Μησανολογίαρ

1 Τεσνικόρ Μησανολογικών Δγκαηαζηάζευν & Καηαζκεςών

2 Τεσνικόρ Θεπμικών & Υδπαςλικών Δγκαηαζηάζευν & Τεσνολογίαρ Πεηπελαίος & Φςζικού Αεπίος

3 Τεσνικόρ Δγκαηαζηάζευν τύξηρ, αεπιζμού & κλιμαηιζμού

4 Τεσνικόρ Οσημάηυν

5 Τεσνικόρ Μησανοζςνθέηηρ αεποζκαθών

3.  Τομέαρ Ηλεκηπολογίαρ, Ηλεκηπονικήρ & Αςηομαηιζμού

1 Τεσνικόρ Ζλεκηπονικών Υπολογιζηικών Σςζηημάηυν, Δγκαηαζηάζευν, Γικηύυν και Τηλεπικοινυνιών

2 Τεσνικόρ Ζλεκηπολογικών Σςζηημάηυν, Δγκαηαζηάζευν και Γικηύυν 

4.  Τομέαρ Δομικών Έπγων, Δομημένος Πεπιβάλλονηορ  και Απσιηεκηονικού Σσεδιαζμού 

1 Τεσνικόρ Γομικών Έπγυν & Γευπληποθοπικήρ



5.   Τομέαρ Διοίκηζηρ & Οικονομίαρ

1 Υπάλληλορ  Γιοίκηζηρ & Οικονομικών Υπηπεζιών 

2 Υπάλληλορ  Αποθήκηρ & Σςζηημάηυν Δθοδιαζμού

3 Υπάλληλορ Δμποπίαρ & Γιαθήμιζηρ

4 Υπάλληλορ Τοςπιζηικών Δπισειπήζευν

6.   Τομέαρ Γεωπονίαρ, Τποθίμων και Πεπιβάλλονηορ

1 Τεσνικόρ Φςηικήρ Παπαγυγήρ 

2 Τεσνικόρ Ευικήρ Παπαγυγήρ

3 Τεσνικόρ Ανθοκομίαρ & Απσιηεκηονικήρ Τοπίος

4 Τεσνικόρ Τεσνολογίαρ Τποθίμυν & Ποηών

7.   Τομέαρ  Ναςηιλιακών Επαγγελμάηων

1 Πλοίαπσορ Δμποπικού Ναςηικού

2 Μησανικόρ Δμποπικού Ναςηικού



8.   Τομέαρ Υγείαρ & Ππόνοιαρ, Εςεξίαρ

1 Βοηθόρ Νοζηλεςηή 

2 Βοηθόρ Ηαηπικών & Βιολογικών Δπγαζηηπίυν

3 Βοηθόρ Βπεθονηπιοκόμυν

4 Βοηθόρ Φςζικοθεπαπεςηή 

5 Βοηθόρ Οδονηοηεσνίηη

6 Βοηθόρ Ακηινολογικών Δπγαζηηπίυν 

7 Βοηθόρ Φαπμακείος 

8 Βοηθόρ Αιζθηηικήρ Τέσνηρ 

9 Βοηθόρ Κομμυηικήρ Τέσνηρ 

9.   Τομέαρ Εθαπμοζμένων Τεσνών 

1 Γπαθικών Τεσνών

2 Απγςποσπςζοσοΐαρ  

3 Σςνηήπηζηρ Έπγυν Τέσνηρ – Αποκαηάζηαζηρ 

4 Σσεδιαζμού – Γιακόζμηζηρ Δζυηεπικών Φώπυν

5 Σσεδίαζηρ και Παπαγυγήρ Δνδύμαηορ 

6 Δπιπλοποιίαρ – Ξςλογλςπηικήρ 



Τα Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) ωσ εκπαιδευτικζσ 
μονάδεσ ζχουν αυτοτελι διοικθτικι δομι ςτθ 
λειτουργία τουσ και ςυνεργάηονται με τα ΕΠΑΛ τισ 
ΣΕΚ και τα ΙΕΚ τθσ περιοχισ τουσ. 

Ο ρόλοσ τουσ είναι θ πραγματοποίθςθ των 
εργαςτθριακϊν μακθμάτων των ΕΠΑΛ, ΙΕΚ.

Τα χολικά Εργαςτιρια (.Ε.) λειτουργοφν εντόσ των 
ΕΠΑΛ και ςε αυτά πραγματοποιοφνται τα εργαςτθριακά 
μακιματα του ΕΠΑΛ.

Υπεφκυνοσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου είναι ο Διευκυντισ 
του ΕΠΑΛ ςτο οποίο υπάγεται. 

Εργαςτθριακά 
Κζντρα

ΕΚ
χολικά 

Εργαςτιρια        
Ε

ΥΑ 96004/Δ4/ ΦΕΚ 1318/1-6-2015



Όργανα 
Διοίκθςθσ   

ΕΠΑΛ  

Διευκυντισ

φλλογοσ εκπαιδευτικών
(ςυμμετζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που 

υπθρετοφν ςτθ ςχολικι μονάδα και το ΕΕΠ)

Τποδιευκυντισ  1

> 120 μακθτζσ

Τποδιευκυντισ  2

> 270 μακθτζσ



Όργανα 
Διοίκθςθσ         

ΕΚ 

Διευκυντισ

Τποδιευκυντισ 

> 250 μακθτζσ

Τπεφκυνοσ Σομζα 

Τπεφκυνοσ 
Εργαςτθρίου

φλλογοσ διδαςκόντων
ςυμμετζχουν οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με 
μερικι ι ολικι διάκεςθ ςτα εργαςτιρια του ΕΚ



Μακιματα
Α΄  Σάξθ 

 Γενικής παιδείας :  22 ώρες (20)

 Προσανατολισμού :  7 ώρες (4)

 Επιλογής :  6 ώρες  (6)

Σύνολο :  35 ώρες (30)

Β΄  Σάξθ 

 Γενικής παιδείας :  12 ώρες   (10)

 Τομέα :  23 ώρες  (20)
(Θεωρία - Εργαστήρια) 

Σύνολο :  35 ώρες (30)

Γ΄  Σάξθ 

 Γενικής παιδείας :  12 ώρες   (10)

 Ειδικότητας :  23 ώρες   (20)
(Θεωρία  - Εργαστήρια) 

Σύνολο :  35 ώρες (30)

Σομζασ

(   ) Εσπερινού ΕΠΑΛ

Ειδικότθτα

Μακιματα 
θμεριςιων 

και 
εςπερινών 

ΕΠΑΛ 



1. Γενικισ παιδείασ

Χαρακτθριςμόσ 
μακθμάτων  

ΕΠΑΛ 

2. Επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ

Θεωρθτικά

Εργαςτθριακά

χεδιαςτικά

Μικτά
Θεωρία + Εργαςτιριο



Αξιολόγθςθ 
μακθτών   

ΕΠΑΛ 

Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν είναι αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ που ζχει ωσ 
ςκοπό να προςδιορίςει το βακμό επίτευξθσ των 
διδακτικϊν ςτόχων τθσ, όπωσ αυτοί κακορίηονται 
από τα ιςχφοντα αναλυτικά προγράμματα 
ςπουδϊν των αντίςτοιχων μακθμάτων.

Τα μικτά μακιματα εξετάηονται και βακμολογοφνται 
χωριςτά για κάκε μζροσ τουσ. 

Τελικόσ βακμόσ είναι ο μζςοσ όροσ (Μ.Ο.) του 
κεωρθτικοφ και του εργαςτθριακοφ μζρουσ. 

Καταχωρίηεται ζνασ βακμόσ. 

** Το μάκθμα ςε κάκε περίπτωςθ κεωρείται ενιαίο.



Μακθτεία

ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ – ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΕΙΑ

9 μινεσ 

Πιςτοποίθςθ            
(από τον ΕΟΠΠΕΠ)

ΠΣΤΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ  5

1 ΗΜΕΡΑ ΧΟΛΕΙΟ

Εργαςτιριο 

(εκπαιδευτικοί Ειδικότθτασ)

Αμοιβι + αςφάλιςθ

4 ΗΜΕΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Πρακτικι Άςκθςθ 

(Εποπτεία )



ΠΕ ΚΑΡΔΙΣΑ Α/Α ΠΕ ΛΑΡΙΑ

1 1o ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΣΑ 1 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΡΝΑΒΟΤ

2 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΣΑ 2 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑ

3 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΣΑ 3 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΟΝΑ

4 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΤΖΑΚΙΟΤ 4 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΑ

5 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΟΦΑΔΩΝ 5 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΑΛΩΝ

6 2ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΣΑ 6 2ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΑ

7 1ο ΕΚ ΚΑΡΔΙΣΑ 7 3ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΑ

8 4ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΑ

9 6ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΑ

10 7ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΑ

11 1ο ΕΚ ΕΛΑΟΝΑ

12 1ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΡΙΑ

13 2ο ΕΚ ΛΑΡΙΑ

14 3ο ΕΚ ΛΑΡΙΑ 

ΕΠΑΛ
&

ΕΚ
Θεςςαλίασ

Σφνολο 43
(34 ΕΠΑΛ +9 ΕΚ)



Α/Α ΠΕ ΜΑΓΝΗΙΑ Α/Α ΠΕ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

1 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΤΡΟΤ 1 1ο ΕΠΑΛ ΠΤΛΗ

2 ΕΠΑΛ ΑΡΓΑΛΑΣΗ 2 1ο ΕΠΑΛ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

3 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΤ 3 1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

4 ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΑΘΟΤ 4 1ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

5
1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΜΑΓΝΗΙΑ

5 1ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

6 2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΤ ΕΠΕΡΙΝΟ 6 2ο ΕΠΑΛ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

7 2ο ΕΠΑΛ Νζασ Ιωνίασ Βόλου 7 1ο ΕΚ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

8 3ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΤ

9 4ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

10
ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 
ΒΕΛΕΣΙΝΟΤ

11 ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ

12 ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΠΕΛΟΤ

13 1ο ΕΚ ΑΛΜΤΡΟΤ

14 1ο ΕΚ ΒΟΛΟΤ

15 2ο Ε.Κ. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ

ΕΠΑΛ
&

ΕΚ
Θεςςαλίασ

Σφνολο 43
(34 ΕΠΑΛ +9 ΕΚ)



Στα ΕΠΑΛ φοιτά ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 
μακθτϊν με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, όμοια με 
εκείνα που ςυναντϊνται ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικά 
ομάδεσ. Άλλωςτε μακθτζσ των ΕΠΑΛ ενδζχεται να 
ανικουν ςε κάποιεσ από αυτζσ.

Το 70% (περίπου) είναι αγόρια και το 30% 
κορίτςια.

Θ διαφυλλικι ιδιαιτερότθτα κα πρζπει να λθφκεί 
υπόψθ.

Το 1/3 (περίπου) των μακθτϊν/τριϊν είναι 
μεγαλφτερθσ θλικίασ.

Επαγγελματικό 
Λφκειο 

ΕΠΑΛ



Σχολικόσ 
κανονιςμόσ 

–
Εςωτερικόσ 
κανονιςμόσ

Με τον όρο «Σχολικό κανονιςμό» εννοοφμε το 
ςφνολο των όρων και των κανόνων που 
αποτελοφν προχποκζςεισ για να 
πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και 
αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου.



Εςωτερικόσ 
κανονιςμόσ

Ν. 4692 
ΦΕΚ 

11/Α/12-6-2020  
άρκρο 37

 1. Κάκε ςχολικι μονάδα οφείλει από το ςχολικό ζτοσ 
2020-2021 να ζχει εγκεκριμζνο εςωτερικό κανονιςμό 
λειτουργίασ. Συντάςςεται φςτερα από ειςιγθςθ του 
Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και με τθ 
ςυμμετοχι: 

• όλων των μελϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων 

• των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του 
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων

• εκπροςϊπου του οικείου Διμου 

• το Προεδρείο του δεκαπενταμελοφσ μακθτικοφ 
ςυμβουλίου



2. Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ 
εγκρίνεται από τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου, ο οποίοσ ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ 
τθσ ςχολικισ μονάδασ, κακϊσ και από τον 
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.

Εςωτερικόσ 
κανονιςμόσ

Ν. 4692 
ΦΕΚ 

11/Α/12-6-2020  
άρκρο 37



Υ.Α. 
13423/ΓΔ4/4-2-

2021 
ΦΕΚ 

491/Β/9-2-2021

Από το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 και εφεξισ, κάκε 
ςχολικι μονάδα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ οφείλει να ζχει εγκεκριμζνο Εςωτερικό 
Κανονιςμό Λειτουργίασ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ ςυντάςςεται με τθν ζναρξθ 
του ςχολικοφ ζτουσ. 

Ερϊτθςθ

Ζχουν τα Εργαςτθριακά Κζντρα (ΕΚ) εςωτερικό 
κανονιςμό;

Απάντθςθ

Ναι



Σκοπόσ 
Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ

Σκοπόσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 
του Σχολείου είναι θ κεμελίωςθ ενόσ πλαιςίου που 
υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο και τθν 
απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, θ διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει 
τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν, θ εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ 
αςφάλειασ και τθσ ςυναιςκθματικισ πλιρωςθσ 
όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, κ.ά.



Περιεχόμενο
-

Κεντρικοί 
άξονεσ

1. Προςζλευςθ – παραμονι ςτο Σχολείο και 
αποχϊρθςθ από αυτό.

2. Συμπεριφορά μακθτϊν/τριϊν -
Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ.

3. Πρόλθψθ φαινομζνων Βίασ και Σχολικοφ 
εκφοβιςμοφ.

4. Σχολικζσ Εκδθλϊςεισ - Δραςτθριότθτεσ.
5. Συνεργαςία Σχολείου - Οικογζνειασ -

Συλλόγου Γονζων/Κθδεμόνων.
6. Ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου.



Περιεχόμενο
-

Κεντρικοί 
άξονεσ

Μποροφν φυςικά να περιλαμβάνονται και άλλα 
κζματα

Βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ

Θ τιρθςι του από τουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ 
και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ, με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον 
διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ, ϊςτε να ζχει πλθρότθτα, 
γενικι αποδοχι και εφαρμογι, αποτελεί προχπόκεςθ 
τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Σχολείου

Θεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το Σχολείο να 
οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά 
του

*  Ιςχφει για ζνα χρόνο



ΜΝΑΕ

πρόγραμμα 
«Μια Νζα Αρχι 

ςτα ΕΠΑ.Λ.»

Εφαρμόηεται από το ςχολικό ζτοσ 2018-19 ςτα Επαγγελματικά 
Λφκεια τθσ χϊρασ (Άρθρο 25 του Ν. 4559/2018) , 
ςυγχρθματοδοτοφμενο από το ΕΣΠΑ, με τισ εξισ δράςεισ:

• Εναλλακτικι ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτθ Γλώσσα και ςτα 
Μαθηματικά ςτουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ ΕΠΑ.Λ. 

• Ψυχοκοινωνικι και ςυναιςκθματικι ςτιριξθ των μακθτϊν 
μζςα από τθ ςτελζχωςθ των ςχολείων με ψυχολόγουσ 

• Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικών ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 
ΜΝΑΕ

• χζδια δράςθσ  που προάγουν τθν καινοτομία και τθ 
δθμιουργικότθτα

• Θεςμόσ φμβουλοσ κακθγθτισ

• Εξοπλιςμόσ των ΕΠΑ.Λ. με υποδομζσ τθλεδιάςκεψθσ

• Δικτφωςθ ςχολικϊν μονάδων



Υ.Α. Φ25α/157408/Δ4 
ΦΕΚ 5097/τβϋ/18-11-2020

Οργάνωςθ και 
Λειτουργία του 

κεςμοφ του 
«Συμβοφλου 

Κακθγθτι» ςτο 
πλαίςιο του ΜΝΑΕ 

για το ςχολικό 
ζτοσ 2020-21

Ο κεςμόσ του «υμβοφλου Κακθγθτι» 
είναι μία καινοτόμοσ δράςθ που 
απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ/-
τριεσ τθσ Α’ τάξθσ Επαγγελματικϊν 
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με ςτόχο τθ 
ςυςτθματικι υποςτιριξθ των μακθτϊν/-
τριϊν ςτθ ςχολικι ηωι και τθ δθμιουργία 
κετικοφ κλίματοσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα.



Όλοι  γνωρίηουμε 
ότι  ατφπωσ  οι 
εκπαιδευτικοί,

λειτουργοφν 
ςυχνά, 

ςυμβουλευτικά 
για  τουσ

μακθτζσ  τουσ ....

• Γιατί χρειάηεται να γίνει οργανωμζνθ δράςθ 
ςτο ςχολείο μου;

• Γιατί να αναλάβω επιπλζον ευκφνεσ και να 
αφιερϊςω προςωπικό χρόνο;

• Το ςυγκεκριμζνο ζργο πρζπει να το 
αναλαμβάνουν μόνο ψυχολόγοι και 
κοινωνικοί λειτουργοί όχι εμείσ οι 
εκπαιδευτικοί.



Αρμοδιότθτεσ 
Κακικοντα

• Θ αποδοχι και υποςτιριξθ των νεοειςερχόμενων μακθτϊν/-
τριϊν και θ εξοικείωςι τουσ με το ςχολικό περιβάλλον, με 
ςτόχο τθν ομαλι προςαρμογι τουσ.

• Θ οικοδόμθςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν 
και μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε να αποφευχκοφν οι ςυγκροφςεισ 
και να βελτιωκεί το ςχολικό κλίμα.

• Θ ανάπτυξθ δράςεων ϊςτε να είναι ευχερισ και απρόςκοπτθ θ 
επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και 
των μακθτϊν. 

• Ο εντοπιςμόσ πικανϊν αιτιϊν που αναςτζλλουν τθ γνωςτικι 
πρόοδο των μακθτϊν/-τριϊν. 

• Θ ανάπτυξθ δράςεων για τθ δικτφωςθ τθσ οικείασ ςχολικισ 
μονάδασ, με άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ που υλοποιοφν τθ δράςθ 
και θ προϊκθςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ και ανταλλαγισ 
εμπειριϊν. 

• Θ ςυνεργαςία με τον Ψυχολόγο που απαςχολείται ςτθν οικεία 
ςχολικι μονάδα



Υλοποίθςθ 
Εφαρμογισ

1

• Κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ςυγκροτείται θ 
ομάδα των εκπαιδευτικϊν που επικυμοφν να 
ςυμμετάςχουν ςτθ δράςθ και ορίηεται ζνασ 
ςυντονιςτισ. 

• Θ ομάδα εκπαιδεφεται από τον ψυχολόγο του 
ςχολείου ι αρμόδιουσ φορείσ: 

(α) ςτισ βαςικζσ αρχζσ και τεχνικζσ τθσ 
ςυμβουλευτικισ, 

(β) προςπακεί να εξαςφαλίςει προχποκζςεισ 
ιδιωτικότθτασ και άνετθσ επικοινωνίασ για τισ 
ςυναντιςεισ, 

(γ) ςυνεργάηεται με όςα ςχολεία υλοποιοφν ιδθ τθ 
δράςθ για να καρπωκεί τθν πείρα τουσ και 

(δ) ανατρζχει ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία για 
ενθμζρωςθ.



Υλοποίθςθ 
Εφαρμογισ

2

• Θ ομάδα των ςυμβοφλων κακθγθτϊν 
ενθμερϊνει το Σφλλογο Γονζων και ςτθ 
ςυνζχεια ενθμερϊνει δια ηϊςθσ κάκε τμιμα 
τθσ Αϋ τάξθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ. 

• Για τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν επιλζγονται 
οι πιο επικοινωνιακοί εκπαιδευτικοί (ομάδα 
δφο εκπαιδευτικϊν) ι όπωσ κρίνει θ ομάδα. 

• Αναρτϊνται επίςθσ ανακοινϊςεισ (εφλθπτεσ 
και επικοινωνιακζσ για τα παιδιά) ςε κάκε 
τμιμα, ςτον γενικό πίνακα ανακοινϊςεων και 
τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.



Υλοποίθςθ 
Εφαρμογι

3

• Κάκε νεοεγγραφόμενοσ μακθτισ/-τρια
ανατίκεται από το ςυντονιςτι ςε ζναν 
εκπαιδευτικό που ονομάηεται ςφμβουλοσ 
κακθγθτισ, ο οποίοσ ςυναντάται με το 
μακθτι: 

 ςε 15λεπτεσ ςυναντιςεισ (1 - 2  φορζσ 
το μινα) 

 εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου και 

 ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο που 
διαςφαλίηει τθν ιδιωτικότθτα τθσ 
ςυνάντθςθσ 



Υλοποίθςθ 
Εφαρμογισ

4

• Κάκε ςφμβουλοσ κακθγθτισ αναλαμβάνει 4-5 
μακθτζσ. Κατά τθν κατανομι των μακθτϊν ο 
ςυντονιςτισ φροντίηει, ςτο μζτρο του εφικτοφ, 
ο ςφμβουλοσ κακθγθτισ:

(α) να μθ διδάςκει ςτο τμιμα του μακθτι 

(β) να είναι του ίδιου φφλου με το μακθτι και

(γ) να μθν κατζχει κζςθ Διευκυντι ι 
Υποδιευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα.

• Οι ςυναντιςεισ ορίηονται ςτα κενά του 
ςυμβοφλου κακθγθτι (παραλαμβάνει τον 
μακθτι και τον επιςτρζφει ςτθν τάξθ του μετά 
το τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ)



Υλοποίθςθ 
Εφαρμογισ

5

• Ο Σ-Κ κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ, ενθμερϊνει 
τον/τθ μακθτι/-τρια για τθ δράςθ και ορίηουν 
από κοινοφ τα όρια τθσ ςυηιτθςθσ, κακϊσ και 
το πρόγραμμα των υπόλοιπων ςυναντιςεων.



Πρώτεσ 
Πλθροφορίεσ

Γνωρίηουμε το 
τμιμα του 

μακθτι , ζχουμε 
ετοιμάςει υλικό 

για τθν 1θ

ςυνάντθςθ

Διαμορφώνου
με κλίμα 

εμπιςτοςφνθσ

Συμβόλαιο 
Αναςχεδιάηουμε 
τα εργαλεία που 
χρθςιμοποιοφμε

Εμβακφνουμε

Ερχόμαςτε 
ςταδιακά ςτα 
κζματα για τα 

οποία ο μακθτισ 
ζχει τθν 

ετοιμότθτα να 
επεξεργαςτεί

υηθτοφμε

Συηθτοφμε από 
κοινοφ κζματα 
που μασ ζχουν 

προβλθματίςει ι 
μοιραηόμαςτε τισ 

ιδζεσ μασ

Ζθτάμε 
βοικεια

Εάν τα κζματα 
που ανακφπτουν 

ξεπερνοφν τθν 
αρμοδιότθτά μασ 

ι κζλουμε 
βοικεια 

ςυηθτοφμε με 
τον ψυχολόγο

Παραπζμπου
με

Εάν κρίνουμε ότι 
τα κζματα που 

ανακφπτουν 
ξεπερνοφν τισ 
δυνατότθτεσ 

ι/και 
αρμοδιότθτεσ 
του ςχολείου

Ενδεικτικι πορεία

Πωσ παρακολουκοφμε τθν πορεία ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ και 
πωσ τθ ςυνδζουμε με παράγοντεσ πζραν τθσ δυαδικισ ςχζςθσ

Πριν τθ 
ςυνάντθςθ

1θ

υνάντθςθ
2θ

υνάντθςθ
Ομάδα

υμβοφλων
Ψυχολόγοσ

Άλλοι 
φορείσ



Βαςικζσ 
προχποκζςεισ

Ο φμβουλοσ κακθγθτισ πρζπει να 
είναι πρόκυμοσ να βοθκιςει το μακθτι

Ο μακθτισ πρζπει να επικυμεί να 
ςυμμετζχει



Τι                   
δεν 

επιδιϊκουμε

 Να ικανοποιθκεί απλϊσ ο μακθτισ

 Να λφςει ο Σφμβουλοσ τα προβλιματα 
του μακθτι



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Ωράριο 
ςυμβοφλου 

κακθγθτι

• Δεν προβλζπεται μείωςθ ωραρίου (καλό κα ιταν ωσ 
κίνθτρο). 

• Ο ςυντονιςτισ των Συμβοφλων κακθγθτϊν μπορεί να 
είναι ο Σφμβουλοσ Σχολικισ Ηωισ και ςε αυτιν τθν 
περίπτωςθ υπάρχουν τα προβλεπόμενα κίνθτρα. 

• Με τθ ςυναίνεςθ του Συλλόγου διδαςκόντων 
μποροφν να παρζχονται διευκολφνςεισ (θ εφαρμογι 
και θ λειτουργία του κεςμοφ κα είναι ωφζλιμθ για 
όλουσ). 



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Σ Κ
ΣΣΖ

Ψυχολόγοσ

• Σφμβουλοσ κακθγθτισ

• Σφμβουλοσ Σχολικισ Ηωισ
ΥΑ 129431/ΓΔ4 ΦΕΚ 4183/28-9-2020

• Ψυχολόγοσ (πρόγραμμα ΜΝΑΕ)



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Μπορεί το ίδιο άτομο να είναι Σφμβουλοσ – Κακθγθτισ 
και παράλλθλα Σφμβουλοσ Σχολικισ Ηωισ;

Θα βοθκοφςε (αν ςυμφωνεί ο ςφλλογοσ),  να 
αξιοποιθκοφν τα κίνθτρα που προβλζπονται για τον 
Σφμβουλο Σχολικισ Ηωισ και τα προςόντα που 
προβλζπονται ϊςτε να παίξει ζναν ενιςχυτικό ρόλο 
ςτουσ Συμβοφλουσ κακθγθτζσ. 

Κυρίωσ για να ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία όλων των 
ςυμμετεχόντων αλλά και του ψυχολόγου για το κοινό 
αποτζλεςμα. 

ΣΚ                  
ΣΣΖ



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Συναίνεςθ 
γονζα

Απαιτείται γραπτι ςυναίνεςθ του γονζα;

Δεν απαιτείται ζγγραφθ ςυναίνεςθ για το κεςμό του 
Συμβοφλου Κακθγθτι ι του Συμβοφλου Σχολικισ Ηωισ. 
Οι γονείσ ενθμερϊνονται αλλά, οι δραςτθριότθτεσ 
γίνονται ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ. 



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Προςοχι ςτα προςωπικά δεδομζνα… 



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν

Εςωτερικι 
(ςχολείο)

Εξωτερικι



Δικτφωςθ   
Σ - Κ 

Εςωτερικι

Εκπαιδευτικοφσ 
ειδικότθτασ

Ψυχολόγο

Σφλλογο

Διευκυντι

Συνεργαςία



Δικτφωςθ 
ςχολείου 

Εξωτερικι

Εκπαιδευτικοφσ 
άλλων 

ςχολείων

Υπθρεςίεσ 
ΥΠΑΙΘ

Γονείσ

Υπθρεςίεσ 
ςυμβουλευτικισ/ 

ψυχολογικισ 
υποςτιριξθσ

Συνεργαςία



Δικτφωςθ 
ςχολείου 

Προςωπικό επίπεδο

Συνεργαςία

Επίπεδο ςχολείου

Μζςω προγραμμάτων



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Δικτφωςθ ΕΠΑΛ μζςω του προγράμματοσ ΜΝΑΕ

Δικτφωςθ 
ΕΠΑΛ 



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Θ δικτφωςθ των ΕΠΑΛ δεν ζχει προχωριςει όςο 
κα ζπρεπε!

Δικτφωςθ 
ΕΠΑΛ 



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Ν. 4823/21 άρκρο 87 υνεργαςία με τρίτουσ φορείσ

1. Ο Διευκυντισ ι ο Προϊςτάμενοσ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ, μετά από ειςιγθςθ του Συλλόγου 
Διδαςκόντων ι με δικι του πρωτοβουλία, δφναται να 
αποφαςίηει τθ ςφναψθ ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ με 
κάκε φορζα που κρίνει ςκόπιμο, με ςκοπό τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε προγράμματα 
και δράςεισ πολιτιςτικοφ, ακλθτικοφ, κοινωνικοφ ι 
εκπαιδευτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

2. Τα προγράμματα και οι δράςεισ τθσ παρ. 1, τα οποία 
οφείλουν να πλθροφν τα κριτιρια και τισ 
προδιαγραφζσ που ορίηονται από το Ινςτιτοφτο 
Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ …

Συνεργαςία 
ςχολείου με 

φορείσ 



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Ν. 4823/21 άρκρο 90  Παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ

1. Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιοφν παιδαγωγικζσ 
ςυναντιςεισ ςχετικά με κζματα αγωγισ και προόδου 
των μακθτϊν/τριϊν, οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ των 
μακθμάτων, υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ των 
Προγραμμάτων Σπουδϊν με πρωτοβουλία του 
Διευκυντι ι του Προϊςταμζνου τθσ ςχολικισ 
μονάδασ, οι οποίεσ ςκοπεφουν ςτθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν, τθν καταγραφι προβλθμάτων, τθ λιψθ 
ςυλλογικϊν αποφάςεων και τθν υιοκζτθςθ κοινϊν 
πρακτικϊν…

2. Ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςυγκαλεί τισ 
παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ άπαξ μθνιαίωσ, κακϊσ και 
όποτε κρίνεται αναγκαίο

Συνεργαςία 
Εκπαιδευτικϊν



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Ν. 4823/21 άρκρο 92 Ενδοςχολικοί ςυντονιςτζσ

Όργανα ςυντονιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε 
επίπεδο ςχολικισ μονάδασ (Συντονιςτζσ Τάξεων ι 
Συντονιςτζσ Γνωςτικϊν Πεδίων)…

α) τθν υποςτιριξθ και τον ςυντονιςμό των εκπαιδευτικϊν 
ανά ομάδεσ ειδικοτιτων ι ανά ομάδεσ τάξεων 
διδαςκαλίασ, 

β) τον προγραμματιςμό τθσ διδακτζασ φλθσ, 

γ) τθν οργάνωςθ δειγματικϊν διδαςκαλιϊν και τθν 
ανταλλαγι καλϊν επαγγελματικϊν πρακτικϊν, 

δ) τθν ειςαγωγι καινοτόμων εκπαιδευτικϊν εργαλείων 
διδαςκαλίασ και τθν αξιολόγθςι τουσ και

ε) τον προγραμματιςμό των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ 
των μακθτϊν

Συνεργαςία 
Εκπαιδευτικϊν



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Ν. 4823/21 άρκρο 92 Ενδοςχολικοί ςυντονιςτζσ

Οι Ενδοςχολικοί Συντονιςτζσ μποροφν παράλλθλα να 
αναλαμβάνουν κακικοντα Παιδαγωγικοφ Συμβοφλου 
- ΜζντοραΣυνεργαςία 

Εκπαιδευτικϊν



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Ν. 4823/21 άρκρο 93   

Παιδαγωγικόσ φμβουλοσ – μζντορασ

Για τθν κακοδιγθςθ και τθν υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ 
ςτθ ςχολικι μονάδα νεοδιοριηόμενου ι πρόςφατα 
τοποκετθμζνου ςτθ ςχολικι μονάδα μόνιμου ι 
αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ με 
προχπθρεςία ζωσ πζντε (5) ζτθ ορίηεται από τον 
Διευκυντι ι τον Προϊςτάμενο του ςχολείου ο 
παιδαγωγικόσ ςφμβουλόσ - μζντοράσ του

Συνεργαςία 
Εκπαιδευτικϊν



Τι είπαμε 
ςιμερα;

Ν. 4823/21 άρκρο 95  Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ

Με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ 
πραγματοποιοφνται, ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, 
επιμορφωτικά ςεμινάρια, ςυνολικισ διάρκειασ 
τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ωρϊν ανά ςχολικό ζτοσ.

… με βάςθ ιδίωσ: α) τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ, β) τον φορζα υλοποίθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ

Συνεργαςία 
Εκπαιδευτικϊν

* Εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου



Τι είπαμε 
ςιμερα;

 Οι εκπαιδευτικοί είναι ιςότιμοι

 Οι εκπαιδευτικοί  +διδάςκουν ςε όλθ τθν ομάδα 
μακθτϊν 

 Βιωματικι μάκθςθ

 Σφνδεςθ κεωρίασ – πράξθσ

 μζχρι και 12 μακθτζσ 

διεξάγεται από 1 

εκπαιδευτικό, 

 από δεκατρείσ (13) και άνω 

από 2 εκπαιδευτικοφσ. 

• Εξαίρεςθ τομζασ Πλθροφορικισ,

Οικονομίασ Διοίκθςθσ, 

Σχεδιαςτικά μακιματα

Συνεργαςία 
Συνδιδαςκαλία

ςτα 
εργαςτθριακά 

μακιματα



Τι είπαμε 
ςιμερα;

 Υποςτιριξθ

 Εφαρμογζσ επαγγελματικοφ ζργου

 Ζλεγχοσ

 Επικινδυνότθτα

 Αςφάλεια – Υγιεινι

 Φφςθ των μακθμάτων

 Αρικμόσ μακθτϊν

 Εκμάκθςθ πρακτικϊν δεξιοτιτων

 Επίδειξθ - Εφαρμογι

 Κακοδιγθςθ

Συνεργαςία 
Συνδιδαςκαλία

ςτα 
εργαςτθριακά 

μακιματα



ζλεγε ότι «θ εκπαίδευςθ υποφζρει από τθν 
αρρϊςτια τθσ αφιγθςθσ»

Ο Freire



για τθν προςοχι ςασΕυχαριςτϊ


