
Η συμβολή των Ψυχολόγων, του Συμβούλου Καθηγητή και της 
Δικτύωσης στη Διαχείριση τάξης. Μαθήματα από την υλοποίηση 

του προγράμματος ‘Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’ (ΜΝΑΕ) 2017-
2019 και όχι μόνο

Γιώργος Μπαγάκης, Νίκος Νικολάου, Άννα Λαμπίδη, Άννα Σιγανού, Θανάσης Κονταξής, Αντώνης Χαλικόπουλος

Με τη συνεργασία:



Η συμβολή των Ψυχολόγων, του Συμβούλου Καθηγητή και 
της Δικτύωσης στη Διαχείριση τάξης. Μαθήματα από την 
υλοποίηση του προγράμματος ‘Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’ 

(ΜΝΑΕ) 2017-2019 και όχι μόνο

Συντονισμός: 

Γιώργος Μπαγάκης και Νίκος Νικολάου

Παρεμβαίνουν:

Γιώργος Μπαγάκης, ομ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Νίκος Νικολάου, π. Σχολικός Σύμβουλος

Άννα Λαμπίδη, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ)

και του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) 

Άννα Σιγανού, π. Σχολική Σύμβουλος

Θανάσης Κονταξής, π. Σχολικός Σύμβουλος

Αντώνης Χαλικόπουλος, Καθηγητής, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας.

Ειδική Παρέμβαση:

Πατάλα Ζωή: Καθηγήτρια, Γυμνάσιο – Λύκειο Βρυξελλών

Μπενέκου Παναγιώτα: Καθηγήτρια, 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Αθήνας



Α.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ



Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ 

ξεκίνησε από την αντιμετώπιση

προβλημάτων διαχείρισης τάξης



ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ
ΜΕΝΑ

PROJECTS

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ



Θα συζητηθούν οι 3 από τους 5 πυλώνες του ΜΝΑΕ: 

➢ Οι ψυχολόγοι

➢ O σύμβουλος καθηγητής

➢ H δικτύωση συνοπτικά





Ποιοι είμαστε και γιατί έχουμε δικαίωμα 
δια να ομιλούμε

Άτομα:

•που πρωτοστάτησαν στη γένεση του ΜΝΑΕ,

•που έπαιξαν σημαντικό ρόλο μέχρι το 2019 
από διαφορετικά μετερίζια



Πρακτικών  

 
 
 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 

Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΙΑ ΝΕΑ 

ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. 

 

 

  

  

 

• Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 

• Αμφιθέατρο  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Αθηναίων , Ακαδημίας 50, Αθήνα. Ώρες: 8:00 – 15:30 





Θα τεθούν ζητήματα:

• Εκπαιδευτικά

•Πρακτικά 

•Θεσμικά

•Μεθοδολογικά

• Εκπαιδευτικής πολιτικής



ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ, ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Η 
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΝΑΕ

2010

2017-
2019

2019-
2020



Η παρουσίαση

1. Οι απαρχές του ΜΝΑΕ (2010-2017)

2. Το ΜΝΑΕ ως πρόγραμμα (πιλοτική φάση 9 σχολείων)  (2017-2018)

3. Το ΜΝΑΕ ως πρόγραμμα (1ο έτος γενίκευσης) (2018-2019)

4. Το ΜΝΑΕ από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα

5. Πού πάει το ΜΝΑΕ; ποια είναι  η προοπτική του; τι μας έμαθε;



Β. ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Η αναγκαιότητα του ΜΝΑΕ



Όλοι μπορούν!  Η κρυφή “Αριστεία” των ΕΠΑΛ 

ΕΠΑΛ Δάφνης - Το μεγάλο μας Τσίρκο ΕΠΑΛ Καισαριανής – Μονάδα Βιοντήζελ



Κοινωνικός ρόλος του ΕΠΑΛ
Ανθρωποκεντρική, Συνεργατική προσέγγιση 

Καλές 
πρακτικές

Θεωρία 
και Έρευνα

Διεθνής 
ΕμπειρίαΔικτύωση

Αξίες 



Πραγματικές Ανάγκες

• Πώς να κάνω μάθημα σε αυτούς τους μαθητές;

• Πώς να λάβω υπόψη τα προβλήματα – αίτια συμπεριφοράς

• Πώς να διαχειριστώ την τάξη μου με αδιάφορους μαθητές;

• Πώς να δώσω χώρο σε μαθητές οι οποίοι έχουν βιώσει επί χρόνια 
αποτυχίες στο σχολείο και αναζητούν άλλους τρόπους να ξεχωρίσουν; 

• Μπορώ μόνος μου, όταν κάθε εκπαιδευτικός έχει δική του προσέγγιση;

• Πώς να αντιμετωπίσω την αυτοεκπληρούμενη προφητεία άλλων 
εκπαιδευτικών; 

• ……



Μήπως φταίει 
το DNA; 

Μέση επίδοση 
στην ανάγνωση 

ως προς

ποσοστό μαθητών 
που πιστεύουν ότι 

μπορούν να 
βελτιωθούν 

Pisa 2018
http://www.oecd.org/education/

pisa-2018-results-volume-iii-
acd78851-en.htm



ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ συλλογικά τον μαθητή

• Τι ενδιαφέρει να γνωρίσουμε σε έναν μαθητή;

• Πώς να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ενός εφήβου; 

• Πώς να τον βοηθήσουμε να ενταχθεί δημιουργικά στο σχολείο;

• Πώς να λάβουμε υπόψη τυχόν βαθύτερες αιτίες συμπεριφορών και στάσεων;  

• Χωρίς να μετατραπούμε σε ψυχολόγους;

• Πώς να δρα ο κάθε εκπαιδευτικός ως  συνεργάτης των άλλων εκπαιδευτικών 
και όχι ως παιδαγωγικό άλλοθι;  

• Πώς να γνωρίσει ο καθένας όλους τους μαθητές του; 

Περισσότερα: Πώς να γνωρίσουμε τους μαθητές  
http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1401symvouliotaxis.htm#7mathitis

http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1401symvouliotaxis.htm#7mathitis


ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ συλλογικά τον μαθητή για
ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ 

• Διαμορφώνοντας κατάλληλο κλίμα στην τάξη / στο σχολείο

• Καθορίζοντας ενιαία στάση εκπαιδευτικών (κατά το δυνατόν) 

• Αντιμετωπίζοντας συσσωρευμένα εκπαιδευτικά κενά 

• Διερευνώντας κατάλληλους τρόπους ενθάρρυνσης  

• Προσφέροντας δημιουργικές ευκαιρίες “για το πρώτο τους 
χειροκρότημα”

• Περιορίζοντας τα τυχόν λάθη μας, όντας ατελείς

• Αντλώντας εμπειρία από άλλους εκπαιδευτικούς και από άλλα 
σχολεία



Η διασύνδεση των δράσεων  ΜΝΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
(Συμβούλιο 

τάξης)

PROJECTS

ΣΥΝ -
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ -
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Για αναλυτική  παρουσίαση του
προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑΛ ( ΜΝΑΕ)” και της 
διασύνδεσης των επιμέρους 
δράσεών του, δείτε:

1. Το επιμορφωτικό υλικό, το οποίο 
έχει προταθεί  από τον Αθανάσιο 
Κονταξή (αρχείο .pdf – 90 σελίδες)
http://users.sch.gr/kontaxis/prosorina/
20_03_10MNAE_eisagogiFinal.pdf

2. Άλλο υλικό επιμορφώσεων  για 
ΜΝΑΕ ή σχετικά θέματα,  στην 
ιστοσελίδα  ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogik
a/171029MNAE.htm

http://users.sch.gr/kontaxis/prosorina/20_03_10MNAE_eisagogiFinal.pdf
http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/171029MNAE.htm


Από τις πρωτοβουλίες στο Πιλοτικό ΜΝΑΕ  

• Πολιτική υιοθέτηση - Από εθελοντική 
πρωτοβουλία σε  εθελοντική 
Επιστημονική Επιτροπή 

• Εννέα πιλοτικά σχολεία 
• Συν – Αναδιαμόρφωση – Δικτύωση 

• Συνεχής υποστήριξη
• Οι εκπαιδευτικοί άκουγαν τους μαθητές
• Η επιστημονική επιτροπή άκουγε τους 

εκπαιδευτικούς 
• Το  Υπουργείο άκουγε την Επιστημονική 

Επιτροπή 

• Αύξηση των μαθητών των πιλοτικών 
σχολείων από 25-40% 

• Εύσημα Cedefop ως καλή πρακτική

Googl
e 

Group

3ο ΕΠΑΛ 
Σιβιτανιδ

είου

2ο ΕΠΑΛ 
Χαλκίδας

1ο ΕΠΑΛ 
Λαγκαδά

3ο Εσπ. 
ΕΠΑΛ 
Αγίων 

Αναργύρ
ων

1ο ΕΠΑΛ 
Δάφνης

1ο ΕΠΑΛ 
Χαλκίδας

1ο ΕΠΑΛ 
Καισαρι

ανής

1ο ΕΠΑΛ 
Δραπετσ

ώνας 

1ο ΕΠΑΛ 
Μυτιλήν

ης



Δικτύωση 9 σχολείων πιλοτικής φάσης
2017-2018

• Μέσω του googlegroup pilotiko_mnae: 
➢Το Δεκέμβριο διοργανώθηκε διαγωνισμός λογότυπου του

προγράμματος μεταξύ των μαθητών των 9 σχολείων. Ο
λογότυπος υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και
υφίσταται μέχρι σήμερα.

• Στις διακοπές του Πάσχα μετά από αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις
των συντονιστών των πιλοτικών σχολείων με τον φορέα NOESIS
και σε συνεργασία μεταξύ τους, δημιουργήθηκαν οι φάκελοι των
σχεδίων δράσης των 9 σχολείων.



Δικτύωση 9 σχολείων πιλοτικής φάσης
2017-2018

• Μέσω του googlegroup pilotiko_mnae: 

➢Κατά τις θερινές διακοπές οι συντονιστές των σχολείων σε συνεργασία με
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ΜΝΑΕ προετοίμασαν την ημερίδα
διάχυσης αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος
που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Υπουργείο Παιδείας.

• Μέσω των επανειλημμένων δια ζώσης συναντήσεων των
συντονιστών των σχολείων με την Επιστημονική Επιτροπή του
ΜΝΑΕ στο Υπουργείο κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του
προγράμματος.



ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ



Ο θεσμός του ψυχολόγου 
στη σχολική κοινότητα: 
Εμπειρίες εφαρμογής, 

προβληματισμοί, 
προοπτικές



Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του 
Προγράμματος ΜΝΑΕ είναι η στελέχωση όλων των ΕΠΑΛ 

με ψυχολόγους:

• ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και παιδαγωγικής 

αναβάθμισης της σχολικής ζωής

• μια παρουσία που αποτελεί ένα δίχτυ προστασίας στο τρίπτυχο 

εκπαιδευτικοί-μαθητές-γονείς:

• οι καθηγητές δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα στον παιδαγωγικό τους ρόλο,

• οι μαθητές έχουν ένα σύμβουλο προσωπικής τους ανάπτυξης, 

• οι γονείς ένα σημείο αναφοράς για ό,τι τους απασχολεί σχετικά με τα παιδιά 

τους. 



Μια νέα οπτική στο ρόλο του ψυχολόγου

Καινοτόμα στοιχεία:

• απευθύνεται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας και όχι 

μόνο στους μαθητές

• εστιάζει περισσότερο στην πρόληψη και στην 

ενδυνάμωση παρά στη διάγνωση και αντιμετώπιση της 

ατομικής δυσλειτουργίας ή παθολογίας



Μπορεί να λειτουργήσει:

• ως ο σύνδεσμος μεταξύ μαθητών, καθηγητών και 

γονιών

• ως εμψυχωτής της σχολικής κοινότητας

• ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο σχολείο και τις 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας



Απευθύνεται στο τρίπτυχο: εκπαιδευτικοί – παιδιά –

γονείς, με αρμοδιότητες: 

• την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών (ατομικά και 

ομαδικά)

• την υποστήριξη και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών 

ως προς τη δυναμική της ομάδας και τη διαχείριση της 

τάξης τους 

• τη συνεργασία με τους συμβούλους καθηγητές για 

συγκεκριμένα παιδιά



• το σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 

της ψυχικής υγείας

• τη διασύνδεση του σχολείου με τις υπηρεσίες και τους 

φορείς ψυχοκοινωνικής υγείας της κοινότητας

• την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων 

σε θέματα εφηβείας και οικογενειακών σχέσεων (ατομικά 

και ομαδικά) 

(ΦΕΚ 3622, 24/8/2018)  



Θέματα που αναδύθηκαν ως δυσκολίες στο ρόλο 
των ψυχολόγων 

• Μη ρεαλιστικές προσδοκίες, άγνοια και παρερμηνεία του 

ρόλου και των καθηκόντων του 

• Οι λίγες μέρες απασχόλησης σε κάθε σχολείο

• Ο “μη χώρος” για τον ψυχολόγο, τόσο πραγματικός όσο και 

συμβολικός



• Η δυσκολία να δοθεί άδεια για ομαδικές συναντήσεις του 

ψυχολόγου με τους μαθητές, “για να μη χαθούν διδακτικές 

ώρες” 

• Το γενικότερο αρνητικό κλίμα σε ορισμένα σχολεία, με 

συγκρούσεις, διαφωνίες, κλπ

• Η έλλειψη δομών στην κοινότητα για παραπομπές 



“Ευαίσθητα” ζητήματα προς επίλυση 

• Συγκατάθεση γονέων (αν, και πότε χρειάζεται)

• Εμπιστευτικότητα – εχεμύθεια – ιδιωτικότητα – διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων (πότε αίρεται το απόρρητο)

• Διάκριση και οριοθέτηση ρόλων συμβούλου καθηγητή και 

ψυχολόγου 



Ζητήματα που αναδύθηκαν στο έργο των 
ψυχολόγων 

• Η μη εξειδίκευση ορισμένων ψυχολόγων  ή/και οι 

διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις 

• Η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικό 

πλαίσιο

• Η αγωνία και ο προβληματισμός τους σχετικά με την 

επόμενη χρονιά και την “απαραίτητη” αλλαγή σχολείου ή 

ακόμα και βαθμίδας εκπαίδευσης  



Ο θεσμός της εποπτείας των ψυχολόγων 

• Η υιοθέτηση του θεσμού της εποπτείας:

• ένα καινοτόμο βήμα, πρωτόγνωρο για τα εκπαιδευτικά 

δεδομένα της χώρας μας 

• συνθήκη που στο χώρο της ψυχολογίας θεωρείται 

απαραίτητη για τους νέους συναδέλφους που αναλαμβάνουν 

το έργο της διαχείρισης σχέσεων και δυναμικών που 

αναπτύσσονται τόσο σε ατομικό/ οικογενειακό επίπεδο όσο 

και σε περίπλοκα ανθρώπινα/κοινωνικά συστήματα όπως το 

σχολείο 



• Η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Υπουργείου 

Παιδείας με το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) 

(5/12/18) που ανέλαβε το έργο της εποπτείας διαθέτοντας 

ομάδα έμπειρων ψυχολόγων – εποπτών για να συμβάλει 

στην υποστήριξη των νέων συναδέλφων (ΦΕΚ 135, 18/3/19)

• Συνολική αποτίμηση: Η εποπτεία λειτούργησε ως έμπνευση 

και σε μεγάλο βαθμό ως πεδίο υποστήριξης και μάθησης 

για τους νέους ψυχολόγους 



Κορυφαία θέματα που αναδείχθηκαν ως απαραίτητα για 
τη λειτουργικότητα του θεσμού του ψυχολόγου στο 

σχολείο 

• Ο καθοριστικός ρόλος του διευθυντή

• Η περαιτέρω θεσμική αποσαφήνιση του ρόλου, των 

αρμοδιοτήτων και των ορίων στις παρεμβάσεις των 

ψυχολόγων

• Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης και εποπτείας των 

ψυχολόγων



• Η αναγκαιότητα πολυεπίπεδων, πολυεστιακών

παρεμβάσεων στο σύστημα του σχολείου “ως όλον” 

• Η ισόρροπη επένδυση του ψυχολόγου και στα τρία πεδία 

(μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) 

• Η αναζήτηση και εύρεση θεσμικού τρόπου να παραμένει 

ο ψυχολόγος στο ίδιο σχολείο πλέον του ενός έτους  



Δράσεις/παρεμβάσεις των 
ψυχολόγων κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας



• Δημιουργία ανοιχτής ηλεκτρονικής τάξης (e-class) στο 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με ανάρτηση υλικού από 

έγκυρους φορείς

• Ομαδικές διαδικτυακές συναντήσεις των εκπαιδευτικών 

(μέσω Webex)

• Ομαδικές διαδικτυακές συναντήσεις μικρών ομάδων 

μαθητών με σχετική θεματολογία (μέσω Webex)

• Ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες μέσω διαδικτύου με 

μαθητές και εκπαιδευτικούς



Δυσκολίες: 

• Ελάχιστη συμμετοχή των μαθητών στις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες για συμβουλευτική 

• Θέματα ουσιαστικής επικοινωνίας στη μη δια ζώσης επαφή 

• Θέματα εμπιστευτικότητας/απορρήτου



Θετικές προκλήσεις:

• Εξοικείωση στη διαχείριση της τεχνολογίας 

• Ανάδειξη πλευρών της διαδικασίας που μπορεί να αποδειχτούν 

λειτουργικές 

• Συνεργασία των ψυχολόγων μεταξύ τους και με τους επόπτες 

τους με τη δημιουργία ομάδων στο διαδίκτυο 



1Ο και 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας 
περίοδος γενίκευσης του  ΜΝΑΕ έως σήμερα 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ:
• Καθυστερημένη πρόσληψη των ψυχολόγων τα προηγούμενα έτη.
• Η συμβολή του/της ψυχολόγου στην βελτίωση του σχολικού κλίματος και

στην αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων συγκεκριμένων
μαθητών υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.

• Περίοδος 1ης καραντίνας (Μάρτιος – Απρίλιος 2020) διοργανώθηκαν με
επιτυχία αρκετές τηλεσυνεδρίες των ψυχολόγων με τους μαθητές .

• Σχολικό έτος 2020-2021:
• δεν έχουν έρθει ψυχολόγοι.
• διατηρείται άτυπα το δίκτυο των συνεργαζόμενων τοπικών φορέων (που

υπάρχει ήδη από την προ-πιλοτική φάση) και στο οποίο συντρέχουν τα σχολεία
όταν απαιτούνται κατάλληλοι χειρισμοί και μόνο για το χρονικό διάστημα που
δεν παρέχει τις υπηρεσίες του ψυχολόγος.



Υ.Α. Φ25α/202088/Δ4 (ΦΕΚ 5343 Β΄/28-11-2018) 



Να γνωρίσουμε κάθε μαθητή

Εξατομικευμένη Υποστήριξη -
διαμεσολάβηση για  επίλυση προβλημάτων

Για κάθε μαθητή Α’ τάξης  ένας 
Εκπαιδευτικός από το Σύλλογο 
Διδασκόντων ως Σύμβουλος του

Καλωσόρισμα, συμβουλές για την 

πορεία του στο σχολείο και την 
ένταξή του

Γνωριμία με τον μαθητή,  τα ενδιαφέροντα , 
τις εμπειρίες και τις κλίσεις του 



Τι κάνει τελικά για τον μαθητή;

ΑΚΟΥΕΙ του Δίνει ευκαιρίες  να μιλήσει

ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ  ενδιαφέροντα – κλίσεις –
εμπειρίες  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με τους άλλους καθηγητές  για 
να  βρουν  ευκαιρίες για επιτυχίες  του

Απευθύνεται στον ψυχολόγο και στους αρμόδιους 
φορείς όταν χρειαστεί να βοηθήσει το μαθητή



Στόχοι

• Nα αποκτήσει ο νεοεισερχόμενος μαθητής την αίσθηση «του ανήκειν» στη 
σχολική κοινότητα

• Nα οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας

• Nα δημιουργήσει θετικό κλίμα στη σχολική κοινότητα που θα βοηθά στην 
επίλυση συγκρούσεων.

• Nα υποστηρίξει συστηματικά όλους τους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης στη 
σχολική ζωή

• Να προωθήσει  τους μαθησιακούς στόχους και την γνωστική πρόοδο των 
μαθητών.  

• Να κάνουμε συστηματικά ό,τι γίνεται περιστασιακά 

Κανείς να μην αισθάνεται «μόνος»



Τι ΔΕΝ είναι ο θεσμός

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εφαρμογή  εγκυκλίων  

Από  ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ  συμβούλους - experts

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με  τους άλλους εκπαιδευτικούς

Χωρίς δικτύωση με άλλα σχολεία 

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  από  τον ψυχολόγο ή τις άλλες 
δομές υποστήριξης 



“Είχα κάποιες στιγμές απλά την ανάγκη να μιλήσω, χωρίς 

να έχω ανασφάλεια πως είναι δίπλα μου κάποιος που θα 

με κρίνει... αλλά θα με βοηθήσει ”

Τα συναισθήματα των 

μαθητών από τη 

συνεργασία με τον 

Σύμβουλο-Καθηγητή

Τι είπαν οι Μαθητές;



”Γλύκανε το σχολείο μας”, 

“Μάθαμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα”

“Μας βοήθησε ως εκπαιδευτικούς αλλά και ως γονείς”

Τα συναισθήματα των 

καθηγητών από τη 

συνεργασία με τον 

Σύμβουλο-Καθηγητή

Τι είπαν οι Καθηγητές;



Σύμβουλος καθηγητής και δικτύωση



Διακριτοί ρόλοι
Συμβούλου καθηγητή 

Συμβούλου σχολικής ζωής 
Σύμβουλος καθηγητής 
ΦΕΚ 5343 Β΄/28-11-2018 και ΦΕΚ 5097 Β΄/ 18-11-2020

Σύμβουλος σχολικής ζωής 
ΦΕΚ 4183Β΄/ 28-09-2020

Υποστηρίζει  συστηματικά και καθοδηγεί τους 
μαθητές/τριες της Α΄τάξης. Κάθε σύμβουλος αναλαμβάνει 
μέχρι 4 – 5 μαθητές.

Συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, 
γονείς,  κηδεμόνες σε θέματα όπως η διαχείριση κρίσεων, 
πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, 
συμβουλευτική και ομάδες γονέων κλπ.

Συνεργάζεται με τον ψυχολόγο της σχολικής μονάδας και 
με την ομάδα των συμβούλων καθηγητών η οποία 
συγκροτείται  στη σχολική μονάδα  στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς και στην οποία ορίζεται ένας συντονιστής.

Συνεργάζεται με τους «Συμβούλους Καθηγητές» , με τις 
υποστηρικτικές δομές και με ειδικούς επιστήμονες, 
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές.

Αποτελεί πρακτική Bottom up σε συνδυασμό με Top down Αποτελεί πρακτική Top down.

Απευθύνεται σε 4-5 μαθητές. Απευθύνεται σε όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές, 
γονείς,  κηδεμόνες, σύλλογο διδασκόντων ) 



Διακριτοί ρόλοι
Συμβούλου καθηγητή 

Συμβούλου σχολικής ζωής 
Σύμβουλος καθηγητής 
ΦΕΚ 5343 Β΄/28-11-2018 και ΦΕΚ 5097 Β΄/ 18-11-2020

Σύμβουλος σχολικής ζωής 
ΦΕΚ 4183Β΄/ 28-09-2020

Εκπαιδεύεται σε βασικές αρχές συμβουλευτικής μέσα στο 
πλαίσιο του παιδαγωγικού του ρόλου όπως:
➢ η ενεργητική ακρόαση, 
➢ η ενσυναίσθηση ,
➢ η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Απαιτούνται πιστοποιημένα  προσόντα  για την άσκηση 
του ρόλου του όπως:
➢ πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Τμήματος Επιστημών 

της Εκπαίδευσης ή
➢ Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών 

(Παιδαγωγική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Επιστήμες 
Εκπαίδευσης , Επιστήμες της Αγωγής) ή

➢ Πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
και εκπαιδευτικά προγράμματα τουλάχιστον 300 ωρών.

Έχει πλήρες ωράριο. Πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, 
συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκειας 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία.
Υποστηρίζει τους 4-5 μαθητές του στο πλαίσιο του 
παιδαγωγικού του ρόλου.

Έχει πλήρες ωράριο με απαλλαγή από τις εφημερίες. Είναι 
ανέφικτη η ουσιαστική υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων που αναλαμβάνει αφού απαιτείται χρόνος 
πλήρους απασχόλησης. Καλείται να υποκαταστήσει το 
ρόλο των ειδικών επιστημόνων .



1Ο και 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας 
περίοδος γενίκευσης του  ΜΝΑΕ έως σήμερα 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 
• Τα δύο σχολεία ακολούθησαν κοινή πορεία στην εφαρμογή του 

θεσμού μέχρι το σχολικό έτος 2018-19. 

• Το θεσμό εξακολουθεί να εφαρμόζει  μέχρι σήμερα το 2ο ΕΠΑΛ 
Χαλκίδας αυξάνοντας κάθε χρόνο τη συμμετοχή των Συμβούλων 
Καθηγητών, ξεπερνώντας το 50% επί του συνόλου των 
εκπαιδευτικών του σχολείου. 

• Συμμετέχουν εθελοντικά και  εκπαιδευτικοί που είναι 
αποσπασμένοι και  αναπληρωτές.



ΔΙΚΤΥΩΣΗ



Δικτύωση

Δίκτυα ή κοινότητες;



Δίκτυο πιλοτικής φάσης ΜΝΑΕ



Αλληλεπιδράσεις συντονιστικών ομάδων



Προσπάθεια δικτύωσης στη γενίκευση του ΜΝΑΕ



Π
ΙΛ

Ο
ΤΙ

ΚΟ
 

ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΠΕΚΕΣ 1

ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΠΕΚΕΣ 2

ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΠΕΚΕΣ 3

Αλληλεπίδραση κάθε πιλοτικού ΕΠΑΛ με τα μη πιλοτικά ΕΠΑΛ από 1 έως 3  ΠΕΚΕΣ



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  
ΟΜΑΔΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  

ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 
ΕΠΑΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΝΑΕ
ΕΝΟΣ 
ΠΕΚΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΜΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

ΕΠΑΛ ΕΝΌΣ 
ΠΕΚΕΣ

Σχηματική αναπαράσταση της προσπάθειας αξιοποίησης των πιλοτικών σχολείων για τη 

συμβολή τους στη γενίκευση του ΜΝΑΕ



1Ο και 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας 
περίοδος γενίκευσης του  ΜΝΑΕ έως σήμερα 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ:

Πραγματοποιήθηκαν από μέλη των δύο σχολείων (διευθυντές, συντονιστές)

• ενημερωτικές δια ζώσης συναντήσεις σε όμορα Γυμνάσια της Χαλκίδας 

• τηλεδιασκέψεις με:
✓ΓΕΛ Οινοφύτων, 

✓Ελληνόφωνο Σχολείο Βρυξελλών 

✓ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Κρήτης. 

• Συντονιστές των σχολείων συμμετείχαν ως ομιλητές σε ενημερωτικές 
ημερίδες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Χαλκίδα , Λαμία , 
Αταλάντη), στο Υπουργείο Παιδείας και στην Τρίπολη.



1Ο και 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας 
περίοδος γενίκευσης του  ΜΝΑΕ έως σήμερα 

Η Δικτύωση, ο Σύμβουλος καθηγητής και ο Ψυχολόγος

Συνετέλεσαν καθοριστικά στην σταθερά ανοδική
αύξηση των εγγραφών των μαθητών τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά τα τελευταία τρία (3)
έτη.



ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



• Μήνες αναμονής και γράμμα στην Υφυπουργό Ζαχαράκη αναφορικά 
με την πολιτική βούληση για το ΜΝΑΕ από τη νέα τότε πολιτική ηγεσία

• Χωρίς καμιά ενημέρωση και αιτιολογία διαβάσαμε την -αναμενόμενη 
βέβαια- κατάργηση της συντονιστικής επιτροπής του ΜΝΑΕ

• Έγινε τότε ανάρτηση στο ESOS με το ερώτημα:
Γιατί δεν αξιοποιούσαν την υπάρχουσα δυσεύρετη, 
σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη;

• Στη συνέχεια όρισαν τη νέα συντονιστική επιτροπή ενός απαιτητικού 
καινοτόμου προγράμματος που αφορά τις πρακτικές τάξης 
προτάσσοντας  διοικητικές επιλογές στο συντονισμό του και χωρίς στη 
σύνθεση της να έχει έστω ένα συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ή έστω  
ένα πανεπιστημιακό



ΜΝΑΕ

2019-2020 
2020-2021



ΠΡΩΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ …

• Προβλήματα ακόμη και την περίοδο 
πλήρους πολιτικής υιοθέτησης του 
ΜΝΑΕ

• Το ΙΕΠ αδυνατεί να ανταποκριθεί 
“ως εκ κατασκευής”

• Πιλοτική φάση: Ευαισθητοποίηση –
Ενημέρωση

• Α΄ έτος καθολικής εφαρμογής –
Πιλοτικά – γραφειοκρατικές 
αντιστάσεις

• Μετά το 2019 – Διαχειριστική λογική   
• Συνειδητή αγνόηση της προσέγγισης 

ως καινοτομία 



Σύμβουλος καθηγητής και δικτύωση: Η 
βελτίωση του σχολικού κλίματος.  

Παραδείγματα:

➢ Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών

➢ 1ο και 2οΕΠΑΛ Χαλκίδας



Σύμβουλος 
Καθηγητής 

εκτός συνόρων

Πρακτική εφαρμογή 

στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βρυξελλών

2018-2020



Λίγα λόγια για το σχολείο
• Μοναδικό Αμιγές Ελληνικό Σχολείο στο Βέλγιο

• 2 σε 1: Γυμνάσιο και Λύκειο

• Φοίτηση

• Ελληνικά Σχολεία (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) 

• Ξένα σχολεία (Βελγικά, Ευρωπαϊκό)

• Έλληνες και ελληνόφωνοι μαθητές

• Ενήλικες

• Κάτοικοι Βελγίου, όχι μόνο Βρυξελλών

• Μετεγγραφές καθόλη τη διάρκεια του σχ. έτους (από/προς)

• Μετακίνηση γονέων/ κηδεμόνων

• Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση→ Έλληνες Εξωτερικού



Δυσκολίες 

Για τους/τις καινούργιους 
μαθητές/τριες του σχολείου

Οικογενειακό, συναισθηματικό, 
πολιτισμικό, γεωγραφικό σοκ ➔

δυσάρεστα συναισθήματα

Δυσκολία διαχείρισης 
συναισθημάτων  ➔ δυσκολίες 

συμπεριφοράς

Για το σχολείο

Συνεχής μεταβολή:

- αριθμού μαθητών,

-σύστασης τάξεων

-κλίματος των τάξεων

Εντάσεις  



Από την ιδέα στην εφαρμογή

Απρίλιος 
2018

Ημέρα Πληροφόρησης 
και ΣΕΠ

Σεπτέμβριος 
2018

Έγκριση Επιμόρφωσης Νοέμβριος 
2018

Επιμόρφωση

Δεκέμβριος 
2018

Εφαρμογή Ιούνιος 
2019

Ολοκλήρωση 1ης

εφαρμογής Ιούνιος 
2019

Ιούνιος 
2020

«Καλή 
Πρακτική»



Επιμορφωτική Δράση : 
Βιωματική Εκπαίδευση & Συμβουλευτική Πράξη

• Ενεργητική ακρόαση

• Συζήτηση σε ομάδα

•Παιχνίδι ρόλων



Ας
μιλήσουμε για

λίγο

Είσαι μαθητής 
της Α και Β τάξης Λυκείου;

Από φέτος, στο σχολείο, εφαρμόζουμε το 
Καινοτόμο Πρόγραμμα «Σύμβουλος 
Καθηγητής».

Ένας εκπαιδευτικός θα είναι ο Σύμβουλός 
σου για όλη τη χρονιά.

Μπορείς να του μιλήσεις στο σχολείο για 
τα θέματα που σε απασχολούν.

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο 
Βρυξελλών

2018-2019



Αποτελέσματα Εφαρμογής
Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας 

⚫1-9-2018 έως 1-12-2018 ➔ 38 καταγραφές*

⚫2-12-2018 έως 30-6-2019➔ 11 καταγραφές*

⚫1-9-2019 έως 13-3-2020 ➔ 11 καταγραφές** 

*επιπλήξεις, ωριαίες απομακρύνσεις, αποβολές **επιπλήξεις, ωριαίες απομακρύνσεις (καμία αποβολή)



Τι είπαν οι Σύμβουλοι Καθηγητές

Τεχνικές δυσκολίες (χώρος, χρόνος, διεξαγωγή)
Αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας στις δεξιότητες συμβουλευτικής;

➔ ανάγκη για εποπτεία
Βελτίωση σχέσεων μαθητών – εκπαιδευτικών 

Αναγνώριση αναγκών, δυσκολιών
Ενδιαφέρον για τον/την μαθητή/τρια και τη διαδικασία

Χάρηκε τη συνεργασία εκτός τάξης
Άξιζε ο χρόνος που διέθεσε

Θα ήθελε να συνεχιστεί το πρόγραμμα
Επιφυλακτικότητα  για το κίνητρο των μαθητών

Η πλειονότητα του ΣΔ συμμετείχε στον ΣΚ (2018-19, 2019-20 )



Τι είπαν οι Μαθητές/ Μαθήτριες

▪Ιδιαίτερη προσμονή για την επόμενη συνάντηση με τον ΣΚ
▪Το σχολείο γίνεται πιο «φιλικό» με τον ΣΚ

▪Επιθυμία να συνεχιστεί το πρόγραμμα την επόμενη χρονιά
▪Επιθυμία να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η συνάντηση

Δεν θεωρούν ότι επηρέασε τις σχέσεις  στη σχολική κοινότητα 

«Με βοήθησαν να καταλάβω 
καλύτερα τον εαυτό μου. Ήταν ένα 

ευχάριστο πρόγραμμα».
«Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που ανοίγομαι 

εύκολα και δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να 
μιλήσω με κανέναν άλλο καθηγητή εκτός 

από τον ΣΚ μου».
«Ήταν ωραία εμπειρία». 



Δικτύωση & Ενδυνάμωση

✓Ανατροφοδότηση
•Εμπειρογνώμονες ΜΝΑΕ →

συνεχής υποστήριξη
•Αίτημα για εποπτεία

✓Ανταλλαγή εμπειριών
•Τηλεδιάσκεψη με 1ο και 2ο

ΕΠΑΛ Χαλκίδας
•Δίαυλος επικοινωνίας για την
εφαρμογή του ΣΚ



Καλή Πρακτική 

Ιούνιος 2020: 

Έγκριση Εφαρμογής της Δράσης 
και Αναγνώρισή της ως Καλής Πρακτικής



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας

Πατάλα Ζωή: ΠΕ02, Γυμνάσιο – Λύκειο Βρυξελλών

Μπενέκου Παναγιώτα: ΠΕ05, 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Αθήνας



Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ



Κριτική θεώρηση του 
ΜΝΑΕ σήμερα



Σημαντικά στοιχεία μέχρι το πρώτο έτος της 
γενίκευσης του προγράμματος

1. Ο πολύ ενεργός ρόλος της συντονιστικής ομάδας

2. Η αξιοποίηση αξιόλογων εμπειρογνωμόνων

3. Η αξιοποίηση ενός υπευθύνου συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για το ΜΝΑΕ 
στο κάθε ΠΕΚΕΣ

4. Η ισχυρή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολείων (ενημερώσεις, 
συνεχείς αλληλεπιδράσεις, συναντήσεις με τα πιλοτικά σχολεία)

5.    Η εθελοντική συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών στο ΜΝΑΕ



Στοιχεία που δεν είχαν αξιοποιηθεί επαρκώς 
μέχρι το 2019

1. Monitoring του ΜΝΑΕ (μεγαλύτερη παρακολούθηση  του τι γινόταν 
πανελλαδικά)

2. Αξιολόγηση του ΜΝΑΕ (τεκμηρίωση του τι πήγαινε καλά και τι όχι σε 
σχέση με τους στόχους του ΜΝΑΕ)

3. Ερευνητική τεκμηρίωση του ΜΝΑΕ (περισσότερα ερευνητικά δεδομένα 
της όλης υλοποίησης του ΜΝΑΕ)



Κρίσιμες  επισημάνσεις μετά το 2019
1. H μη αξιοποίηση της εμπειρίας των ψυχολόγων του 2018-2019 σε 

ΕΠΑΛ που τελικά διορίστηκαν σε δημοτικά το 2019-2020 με τις 
καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα που υπήρχε το φθινόπωρο του 
2019-2020

2. Η καθυστερημένη ένταξη των ψυχολόγων στα σχολεία 2 και πλέον 
μήνες μετά την έναρξη των σχολείων το 2019-2020 που επίσης δεν 
έχουν διοριστεί φέτος ακόμα

3. Η δυσκολία στη λειτουργία του συμβούλου καθηγητή χωρίς την 
κατάλληλη υποστήριξη και επιμόρφωση μετά το 2019

4. Η εγκατάλειψη της έννοιας της δικτύωσης  μετά το 2019 



• Aνυπαρξία συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και πανεπιστημιακών στη 
συντονιστική ομάδα

• Υπολειτουργία της συντονιστικής ομάδας

• Το ΜΝΑΕ δεν έχει πλέον επαρκή εθελοντική συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών.



ΜΝΑΕ quo vadis;



Το ΜΝΑΕ σήμερα απλώς 
διεκπεραιώνεται  χωρίς πυξίδα,

κυρίως επειδή απορροφά 
κονδύλια ΕΣΠΑ



ΔΥΝΑΜΙΚΗ



Τι μάθαμε από το ΜΝΑΕ και 
ποια στοιχεία του 

παραμένουν επίκαιρα;



Στοιχεία που παραμένουν επίκαιρα και 
ανοιχτά

• Η αξιοποίηση των ψυχολόγων στα σχολεία

• Σύμβουλος καθηγητής (κάτι που προέκυψε από τα κάτω και δοκιμάστηκε στην
πράξη) σε αντίθεση με το σύμβουλο σχολικής ζωής (κάτι που εισήχθη χωρίς
υποστήριξη από τα πάνω)

• Η πολλαπλή αξιοποίηση της δικτύωσης

• H ενεργητική στήριξη των σχολείων γιατί οι εγκύκλιοι δεν επαρκούν

• Το ζητούμενο της χρυσής τομής του bottom-up και του top-down

• Καλό είναι να υπάρχει ομαλή συνέχεια όταν υπάρχουν κυβερνητικές αλλαγές



Απόπειρα προτάσεων
Αν και δεν είναι εύκολο να γίνουν προτάσεις για ένα πρόγραμμα το οποίο το 
τελευταίο χρονικό διάστημα μάλλον έχει χάσει την προωθητική του δύναμη, θα γίνει 
προσπάθεια για επιμέρους προτάσεις σε διαφορετικά επίπεδα: πρακτικών, θεσμών, 
εκπαιδευτικής πολιτικής

• a Σε επίπεδο πρακτικών: Tα ΕΠΑΛ στην Χαλκίδα δείχνουν ότι ενδεχομένως ακόμα 
και σήμερα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν πολλά από όσα προτείνει το ΜΝΑΕ για 
τα ΕΠΑΛ

• b Σε επίπεδο θεσμών: Καλό θα είναι να προσεχτεί πάρα πολύ το πώς εισάγεται 
ένας θεσμός στα σχολεία, όπως αυτός του ψυχολόγου. Η πολύτιμη πείρα που 
αποκτήθηκε από το ΜΝΑΕ θα πρέπει να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί. Ο 
διορισμός ψυχολόγων στα σχολεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αλλά δεν 
επαρκεί. Απαιτείται υποστήριξη, εποπτεία και ανατροφοδότηση από τα σχολεία.



γ Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής:

• Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια μιας σειράς 
κυβερνήσεων, υπουργών παιδείας ποικίλων αποχρώσεων με πολλές 
δυσκολίες, με πάρα πολύ εθελοντική δουλειά ενός πολύ μεγάλου 
αριθμού  συμμετεχόντων. 

• Ο πειραματισμός, τα καινοτόμα στοιχεία, η συλλογικότητα, η δικτύωση 
ήταν η προωθητική δύναμη και το «άλας»  του προγράμματος. 

• Καλό θα είναι  οι κρατούντες  από το 2019 να ξανασκεφτούν την 
πολιτική τους για ένα πολύ χρήσιμο και έντονα καινοτόμο πρόγραμμα 
όπως το ΜΝΑΕ, το οποίο δυστυχώς σήμερα μάλλον οδηγείται στην απλή 
διεκπεραίωση.



Τελικές επισημάνσεις σχετικά με την 
παρουσίαση

• Όσα αναφέρθηκαν έχουν τις απαρχές τους στην περίοδο λίγο πριν 
τα μνημόνια και φτάνουν μέχρι και την περίοδο του Covid που 
βιώνουμε σήμερα. 

• Δεν έχουν κανένα κομματικό χρωματισμό, καμιά αντιπολιτευτική ή 
συμπολιτευτική στόχευση. 

• Πρόκειται για μια σύνθεση και ένα συνοπτικό καταστάλαγμα 
σωρευμένων εμπειριών και αναστοχασμών βασισμένων σε δράσεις 
όπως και σε εθελοντική και συστηματική δουλειά (δικής μας καθώς 
και πάρα πολλών άλλων).



• Υπάρχουν πάρα πολλά αυθεντικά, πρωτότυπα και χρήσιμα στοιχεία 
για τη διαχείριση τάξης τόσο σε επίπεδο πρακτικών όσο και σε 
επίπεδο θεσμών και πολιτικών.

• Παρά το ότι συναντώνται ακόμα λίγα φωτεινά παραδείγματα όπως 
αυτό του σχολείου των Βρυξελλών, τα οποία βασίζονται κυρίως σε 
πρωτοβουλίες σχολείων,  δυστυχώς, η τεράστια προσπάθεια που 
έγινε στη διάρκεια μιας δεκαετίας και κατέληξε στις διαφορετικές 
φάσεις εξέλιξης του ΜΝΑΕ δεν φαίνεται τελικά να βρίσκεται στην 
καλύτερή της δυνατή εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο. 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ;;;



4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ



Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατσίρου, Κ. (2019) Η δικτύωση (οριζόντιες συνεργασίες) μεταξύ σχολείων. Η περίπτωση των 
ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-
ΜΝΑΕ». Κόρινθος: Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Β. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ελένη, Μ. (2019) Διερεύνηση των Αντιλήψεων των Καθηγητών των ΕΠΑ.Λ. για το Θεσμό του 
Σύμβουλου Καθηγητή. Αδημοσίευτη Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

• Κουτρόπουλος, Χ. (2019) Ο Θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή στα ΕΠΑ.Λ.. Κόρινθος: 
Αδημοσίευτη Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

• Ράλλη, Λ. (2020) Διαφοροποιημένη διδασκαλία - εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στην Α’ 
Λυκείου στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ). Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.



• Πυρομάλης, Φ. (2020) Οι καινοτόμες δράσεις που εισήγαγε το 
πρόγραμμα ΜΝΑΕ και η συμβολή του στην αναδιαμόρφωση του 
σχολικού περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ. Αδημοσίευτη Προπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.



Γ. ΗΜΕΡΙΔΑ 

Η θεσμοθέτηση των ψυχολόγων στα σχολεία, η εφαρμογή του 
συμβούλου καθηγητή και η αξιοποίηση της δικτύωσης σχολείων. 
Μαθήματα από το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)» και 
όχι μόνο. Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 29 
Ιουνίου 2019. Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Αθηναίων. https://youtu.be/4egWxum4BLM

https://youtu.be/29Dg0L-di8o

https://youtu.be/Gi7wdRVsdto

https://youtu.be/4egWxum4BLM
https://youtu.be/29Dg0L-di8o
https://youtu.be/Gi7wdRVsdto


Δ. ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Μπαγάκης, Γ., Νικολάου, Ν., Λαμπίδη, Α., Σιγανού, Α.  Κονταξής, Θ.,  
Χαλικόπουλος, Α. (2019) Η θεσμοθέτηση των ψυχολόγων στα σχολεία, η
εφαρμογή του συμβούλου καθηγητή και η αξιοποίηση της δικτύωσης
σχολείων. Μαθήματα και ανοιχτά ζητήματα από το πρόγραμμα «Μια
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)» και όχι μόνο. Συμπόσιο στο συνέδριο της
ΠΑΠΕΔΕ, Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει,
1-3 Νοεμβρίου Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού.



E. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Bagakis, G. (2019) From grass-root practices of vocational education in 
Greece to the development of a nationwide programme to initiate new 
institutions, processes and policies. Presentation in the International CARN-
ALARA Conference 2019 “Imagine Tomorrow: Practitioner Learning for the 
Future”. Split, Coatia 17-19 October.



Δ. ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
• https://mnaepal.wordpress.com/

• Κονταξής Α., 2019, Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) για μαθητές, εκπαιδευτικούς και … διοίκηση. 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/288600_mia-nea-arhi-sta-epal-mnae-gia-mathites-ekpaideytikoys-kai-
dioikisi

• Κονταξής Α. & Α. Σιγανού, 2018. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ): Πιλοτικό πρόγραμμα κατά το σχολικό 
έτος 2017-2018. Γενίκευση του προγράμματος σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019. 
https://www.esos.gr/arthra/58518/mia-nea-arhi-sta-epal-mnae-pilotiko-programma-kata-sholiko-etos-2017-
2018-genikeysi-toy

• Τσιατούχας Α., 2018. Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή. Οδηγός. 
https://drive.google.com/drive/folders/1tZ3_P1rOXx2MDwyALahI279Vuh8fJPaO

• Δεδούλη Μ., 2017. «Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή. Σύνταξη ενός πρώτου οδικού χάρτη». 
https://drive.google.com/drive/folders/1tZ3_P1rOXx2MDwyALahI279Vuh8fJPaO

• Σιγανού Α. & Ν. Νικολάου, 2017. “Σύμβουλος - Καθηγητής”: Καλή πρακτική για τη βελτίωση του σχολικού 
κλίματος. Ενδοσχολική και διασχολική δικτύωση» Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο της ΠΕΣΣ 
με θέμα: «Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης» στις 8-10 Δεκεμβρίου 2017 στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρακτικά Συνεδρίου Τομ. Β, σσ1269-1278. 
https://www.pess.gr/attachments/article/320/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AC%20%20%CE%92%20%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%204%CE%BF%CF%85%20%CE%A3
%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%A3.
pdf

https://mnaepal.wordpress.com/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/288600_mia-nea-arhi-sta-epal-mnae-gia-mathites-ekpaideytikoys-kai-dioikisi
https://www.esos.gr/arthra/58518/mia-nea-arhi-sta-epal-mnae-pilotiko-programma-kata-sholiko-etos-2017-2018-genikeysi-toy
https://drive.google.com/drive/folders/1tZ3_P1rOXx2MDwyALahI279Vuh8fJPaO
https://drive.google.com/drive/folders/1tZ3_P1rOXx2MDwyALahI279Vuh8fJPaO
https://www.pess.gr/attachments/article/320/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%20%CE%92%20%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%204%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%A3.pdf


Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας


