
Θέµης Κοτσιφάκης 
Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΠΕΘ 

	  	  
	  Οι µεταρρυθµίσεις στα 

Επαγγελµατικά Λύκεια 
και το πρόγραµµα ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ 
ΣΤΑ ΕΠΑΛ 



❝ 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθµιση της 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης & της Μαθητείας 
 

❞ 
▸ ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου 
▸ περιορισµός των κοινωνικών ανισοτήτων  
▸ εναρµόνιση µε τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας & οικονοµίας 
 
▸ παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 
▸ διασφάλιση αξιοπρεπών επαγγελµατικών διεξόδων  
  

2016 



▪ ︎ Δοµικές αλλαγές 

▸ πλήρης αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών  

▸ 9 τοµείς & 35 ειδικότητες 

▸ απολυτήριο Λυκείου & επαγγελµατικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 

❝ 
Η νέα δοµή µε ενιαία Α τάξη, τοµείς στη Β τάξη & ειδικότητες στη Γ τάξη, 

συµβάλλει στην αποφυγή της πρόωρης εξειδίκευσης & µεταφέρει την 

επιλογή ειδικότητας σε πιο ώριµη ηλικία 

  

❞ 



▪ ︎ 9 Τοµείς & 35 Ειδικότητες 

1 

Γεωπονίας, Τροφίµων 
& Περιβάλλοντος 

2 3 

Διοίκησης & Οικονοµίας 

Δοµικών Έργων, Δοµηµένου 
Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασµού 

4 

Εφαρµοσµένων Τεχνών 

5 

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & 
Αυτοµατισµού 

6 

Μηχανολογίας 

7 8 9 

Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων 

Πληροφορικής 

Υγείας, Πρόνοιας 
& Ευεξίας 



▪ ︎ Μετά το ΕΠΑΛ τι; 

Αγορά εργασίας 

2 

4 

5 

3 

1 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
Πανελ. Εξετ. (4 εξεταζόµενα µαθήµατα) 

ΤΕΙ: 20% • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 5% 

Διετή προγράµµατα 
σπουδών των ΑΕΙ 



εργαστηριακό µάθηµα 
στην ειδικότητα 

πρόγραµµα  εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας 
(αµοιβή - πλήρη εργασιακά & ασφαλιστικά δικαιώµατα) 

νέα προγράµµατα σπουδών 

εξετάσεις πιστοποίησης 
(επίπεδο 5) & άδεια 
ασκήσεως επαγγέλµατος 



“Οι νέοι & οι νέες επιλέγουν ΕΠΑΛ” 



▪ ︎ “Οι νέοι & οι νέες επιλέγουν ΕΠΑΛ” 93384 

87858 

2017-2018 2018-2019 

▸ Ηµερήσια ΕΠΑΛ: 69840 (+6,3%) 

▸ Εσπερινά ΕΠΑΛ: 23387 (+12%) 

▸ Ειδικά ΕΠΑΛ: 157 

 

#µαθητικό δυναµικό 2018-2019 



▪ ︎ Δράσεις σε εξέλιξη 

▸νέα προγράµµατα σπουδών 
▸συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού 
▸επιµόρφωση εκπαιδευτικών 
▸αναβάθµιση εργαστηριακού εξοπλισµού  
▸ µαθητεία: απόδοση επαγγελµατικών δικαιωµάτων  
                   εξετάσεις πιστοποίησης 2ης φάσης 

 

  

 

 



πρόσληψη ψυχολόγων 

σύµβουλος καθηγητής 

χρηµατοδοτούµενα 
σχέδια δράσης 

εξοπλισµός τηλεδιάσκεψης 
& τηλε-εκπαίδευσης 

εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία 



2017-2018 Πιλοτική εφαρµογή σε 9 ΕΠΑΛ 

2018-2019 Καθολική εφαρµογή σε όλα τα ΕΠΑΛ 

▪ ︎ Υλοποίηση στην Α’ Τάξη των ΕΠΑΛ 



εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία 

Εφαρµογή στα µαθήµατα της γλώσσας και των µαθηµατικών µε 
πρόσληψη φιλολόγων και µαθηµατικών, µε στόχο την ενίσχυση 
του γλωσσικού και αριθµητικού γραµµατισµού των µαθητών 

κατά τη µετάβασή τους στο επαγγελµατικό λύκειο  
	  

 



πρόσληψη ψυχολόγων 

Στελέχωση των ΕΠΑΛ µε ψυχολόγους (σχολικό έτος 2018-2019), 
µε στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των µαθητών & τη 

δικτύωση των σχολείων µε υποστηρικτές δοµές 



σύµβουλος καθηγητής 

Ενεργοποίηση του θεσµού µε σκοπό τη βελτίωση του κλίµατος & 
της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα 



εξοπλισµός τηλεδιάσκεψης & τηλε-εκπαίδευσης 

Τα ΕΠΑΛ εξοπλίζονται µε τεχνολογικές υποδοµές δικτύωσης για 
την καλύτερη επικοινωνία & ανταλλαγή καλών πρακτικών 



χρηµατοδοτούµενα σχέδια δράσης 

υλοποίηση χρηµατοδοτούµενων σχεδίων δράσης (projects) µε 
στόχο την ενίσχυση και ανάδειξη της δηµιουργικότητας και της 

καινοτοµίας των µαθητών/τριών 
 

ενθάρρυνση ενηµερωτικών & πολιτιστικών δράσεων & 
εξωστρέφεια της σχολικής µονάδας στην τοπική κοινωνία 



Υπεύθυνοι ΜΝΑΕ 
ανά Περιφέρεια 

Οµάδα Συντονιστών 
Πιλοτικών Σχολείων 

Οµάδα Εµπειρογνωµόνων 

Συντονιστές ΠΕΚΕΣ 
05	  

01	  

02	  

03	  04	   Οµάδα µελών του ΣΕΨ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΡΓΟΥ 



Συντονιστική Οµάδα 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

Οµάδα Εµπειρογνωµόνων Οµάδα Εποπτείας  
Ψυχολόγων 

Οµάδα  
Συντονιστών 

ΙΕΠ 



▪ ︎ Συντονιστική Επιτροπή ΜΝΑΕ 

 
▸ Γραφείο αρµόδιας Υφυπουργού για τα ΕΠΑΛ  
▸ Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ 
▸ Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ 
▸ ΙΕΠ 
▸ Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις 
▸ Μέλη της επιστηµονικής επιτροπής της πιλοτικής εφαρµογής του ΜΝΑΕ 
▸ Εκπαιδευτικοί µε εµπειρία στην εφαρµογή ανάλογων προγραµµάτων  

 



▪ ︎ Blog ΜΝΑΕ 

mnaepal.wordpress.com 

▪ ︎ Facebook Page «Επιλέγω ΕΠΑΛ» 

www.fb.com/epilegoepal 



Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 

«Δίνουµε πολλαπλές ευκαιρίες στους µαθητές 
ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που 

προσφέρει η επαγγελµατική εκπαίδευση» 


