
ΕΠΑ.Λ. 
 

Μια παρουσίαση για τα Επαγγελματικά Λύκεια  

Ένα Λύκειο με προοπτική 
 



    Ποια είναι η  
                   δομή του Επαγγελματικού Λυκείου 

 

Α΄ ΤΑΞΗ: 
 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και 
Επιλογής 

 
   για να διερευνήσεις τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές σου επιλογές 



Ποια είναι η  
δομή του Επαγγελματικού Λυκείου 

 

Β΄ ΤΑΞΗ: 
 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) &  

Θεωρητικά και Εργαστηριακά Μαθήματα (23 ώρες)  

σε έναν από τους 5 τομείς σπουδών  
 

ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΣΟΥ 

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 



     Ποια είναι η  
                   δομή του Επαγγελματικού Λυκείου 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ: 
 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) &  

Θεωρητικά και Εργαστηριακά Μαθήματα (23 ώρες)  

  
 

ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ΣΟΥ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 



ΤΟ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

προσφέρει  5 τομείς  
 



   

Τεχνικός δομικών έργων 
και γεωπληροφορικής 



   
Τεχνικός 

εφαρμογών 
πληροφορικής 



   
Τεχνικός ηλεκτρολογικών 

συστημάτων, εγκαταστάσεων και 
δικτύων 



   

Τεχνικός οχημάτων 



   
Τεχνικός θερμικών & υδραυλικών 

εγκαταστάσεων & τεχνολογίας 
πετρελαίου & φυσικού αερίου 

 



   Βοηθός νοσηλευτή 

Αισθητικής τέχνης 

Κομμωτικής τέχνης 



    Σπούδασε στο ΕΠΑ.Λ.  
και απόκτησε 

 

Επιπέδου 4 

Αναγνωρισμένα 
επαγγελματικά 

δικαιώματα  



Επιπλέον.... 

Ως απόφοιτος ΕΠΑ.Λ.  

 μπορείς να αποκτήσεις: 

 

Ως απόφοιτος Γενικού 
Λυκείου 

 μπορείς να αποκτήσεις: 2ο πτυχίο ειδικότητας 
ίδιου Τομέα με εγγραφή 

στη Γ΄ τάξη 

2ο πτυχίο ειδικότητας 
διαφορετικού Τομέα με 
εγγραφή στη Β΄ τάξη 

πτυχίο ειδικότητας με 
εγγραφή στη Β΄ τάξη 

ΕΠΑ.Λ. 



     Το Επαγγελματικό Λύκειο 
αναβαθμίζεται 

νέα δομή 

νέα 
προοπτική  



Στελέχωση όλων των ΕΠΑ.Λ. με 

ψυχολόγους από το 

  

Με στόχο: 

 την ψυχοκοινωνική στήριξη των 

μαθητών & τη δικτύωση των σχολείων 

με υποστηρικτικές δομές. 



Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 

σχεδίων δράσης (PROJECTS) 

Με στόχο: 

 την ενίσχυση και ανάδειξη της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

των μαθητών/-τριών. 



     Το Επαγγελματικό Λύκειο 
αναβαθμίζεται 

Τα ΕΠΑ.Λ. εξοπλίζονται: 
 με υποδομές τηλεδιάσκεψης  
 
 
 
       

 Με στόχο: 

 

τη δικτύωση των σχολείων  
για καλύτερη επικοινωνία 
και  
ανταλλαγή καλών πρακτικών 

Ενεργοποίηση του 
θεσμού: 
 του συμβούλου καθηγητή & 
     του συμβουλίου τάξης 
 
 
 
   Με στόχο: 

 

τη βελτίωση του κλίματος  
και της επικοινωνίας στην 
σχολική κοινότητα 



     Το Επαγγελματικό Λύκειο 
αναβαθμίζεται 

 
 

Ενθάρρυνση ενημερωτικών 
& πολιτιστικών δράσεων 

       

  
 
 

Άνοιγμα της σχολικής 
μονάδας στην τοπική 

κοινωνία 
 
       

  

Δίνουμε πολλαπλές ευκαιρίες 
στους μαθητές/-τριες για να 

αξιοποιήσουν όλες τις 
δυνατότητες που προσφέρει 

η επαγγελματική 
εκπαίδευση.  



    Μετά την αποφοίτησή σου 



    Επιπλέον, μετά την αποφοίτησή 
σου 



    Μετά την αποφοίτησή σου 



Ποιοί μπορούν να  
εγγραφούν  στο 

Κριτήρια επιλογής:  

ο τύπος του Απολυτηρίου Λυκείου,  

ο βαθμός πτυχίου του ΕΠΑ.Λ. και η 

ηλικία.  

Παρέχει αναβολή 

στράτευσης στους νέους 



Τι προσφέρει στους 
απόφοιτους ΕΠΑ.Λ. το 

Το Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας προσφέρει στους απόφοιτους: 

Μια εναλλακτική 
μαθησιακή διαδρομή 

Ώστε να αποκτήσουν: 

Γνώσεις & δεξιότητες 
στην εκπαιδευτική 
δομή & στο χώρο 

εργασίας 

Και να μπορέσουν: 

 να προετοιμαστούν 
για την ομαλή και  

ασφαλή είσοδό τους 
στην αγορά εργασίας 



    Χαρακτηριστικά του προγράμματος 



    Χαρακτηριστικά του 
προγράμματος  

Μισθός στο 75% του 
κατώτατου 

ημερομισθίου 

Αναγνωρισμένος τίτλος 
σπουδών επιπέδου 5- μετά 

από εξετάσεις πιστοποίησης 



Κατά το 9μηνο 
πρόγραμμα: 

Εργαστηριακό 

μάθημα στο σχολείο   

στην ειδικότητά τους  

(203 ώρες, 1 ημέρα 

την εβδομάδα)  

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

σε χώρο εργασίας 

δημοσίου ή ιδιωτικού 

τομέα  

(9 μήνες, 4 ημέρες/ 

εβδομάδα, 7 ώρες/ ημέρα)  



Κατά το 9μηνο 
πρόγραμμα: 

Οι υπεύθυνοι σχολείου και φορέα 

απασχόλησης ελέγχουν  

την τήρηση κριτηρίων του πλαισίου 

ποιότητας μαθητείας 

Συστηματική συνεργασία 

μεταξύ:  

του εκπαιδευτικού  
(διδάσκοντα και επόπτη από την 

πλευρά του σχολείου) 

και του εκπαιδευτή  
στο χώρο απασχόλησης 



Μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος  

Η συμμετοχή και επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος 

της Μαθητείας αντιστοιχεί:  

στο επίπεδο 5  

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων  

χορηγείται μετά την ολοκλήρωση  

των διαδικασιών πιστοποίησης  

των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ 



Οφέλη για τους 

μαθητευόμενους 

 
•   
 
 

 
 
 
 

Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 

Απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας 

Βελτίωση πρακτικών 
δεξιοτήτων που ζητά η 

αγορά εργασίας 

Πιστοποιημένη 
προϋπηρεσία για τη 

βελτίωση του βιογραφικού 

Απασχόληση για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα και σε καλύτερα αμειβόμενες 

θέσεις 
 



Οφέλη για την 

κοινωνία 

Ενίσχυση 

κοινωνικής 

ένταξης  

Απόκτηση δεξιοτήτων με 
βάση τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας 

Σύνδεση εκπαίδευσης και 

απασχόλησης 

Ανάπτυξη 

προσόντων 

& Βελτίωση 

απασχόλησης  

για νέους και νέες 



ΕΠΑ.Λ. 
 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

Ένα Λύκειο με προοπτική 
 


