
Μια NΕα AρχΗ 

   τα ΕΠΑ.Λ.

Υποστήριξη 
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αφορά τους μαθητές της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
με στόχο την ομαλή μετάβαση του μαθητή 
στην επαγγελματική εκπαίδευση. 

 
 Ενίσχυση των υποδομών επικοινωνίας και συνεργασίας με εξοπλι-
σμό που θα στηρίζει την  άμεση επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων.

 Συστηματική αναγνώριση και καταγραφή των χαρακτηριστικών και 
των αναγκών των μαθητών της Α’ τάξης. 

 Δράσεις βελτίωσης του κλίματος του σχολείου. Αξιοποίηση καλών 
πρακτικών σε θέματα ενίσχυσης των σχέσεων στη σχολική κοινότητα, 
ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας,  ήπιας αντιμετώπισης σχολικών 
συγκρούσεων, σύνδεσης με την τοπική κοινωνία κ.ά.

Μέτρα στήριξης 
των Επαγγελματικών Λυκείων



Τι είναι το Έργο Υποστήριξης 
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.; 

Είναι μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχο-

κοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη 

δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπλη-

ρωματικές δράσεις. Εφαρμόζεται πιλοτικά για το 2017-

2018 σε 9 σχολεία με στόχο τη διεύρυνσή του σε όλα τα 

ΕΠΑ.Λ. της χώρας την περίοδο 2018-2021. 

 Πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής 
διδασκαλίας. Διαφοροποιημένη διδασκα-
λία στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών 
και των Μαθηματικών με ταυτόχρονη πα-
ρουσία/διδασκαλία δύο εκπαιδευτικών 
στην τάξη και εντός του ωρολογίου προ-
γράμματος. Στόχος της δράσης είναι η 
ενίσχυση των μαθητών - μαθητριών της Α’ 
τάξης των ΕΠΑ.Λ. στην προσπάθειά τους να 
κατακτήσουν υψηλότερα επίπεδα γραμμα-
τισμού και αριθμητισμού.  

 Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους 
με στόχο την ψυχοκοινωνική ενίσχυση των 
μαθητών και τη βελτίωση του κλίματος και 
της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα. 

 Ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβού-
λου Καθηγητή και του Συμβουλίου Τάξης 
με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των 
μαθητών στη σχολική ζωή.

 Επιστημονική και παιδαγωγική υποστή-
ριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

 Ανάπτυξη δικτύων εκπαιδευτικών και 
σχολείων με στόχο την ανταλλαγή εμπειρί-
ας, την ανάπτυξη διαλόγου, τον από κοινού 
σχεδιασμό και υλοποίηση διδακτικών και 
άλλων πειραματισμών.

Ποιές είναι οι βασικές δράσεις;
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