
ΕΠΑ.Λ.

Μια παρουςίαςη για τα Επαγγελματικά Λφκεια 

Ζνα Λφκειο με προοπτικι



Ποια είναι θ 
δομι του Επαγγελματικοφ Λυκείου

Αϋ ΣΑΞΘ:

Μαθήματα Γενικήσ Παιδείασ, Προςανατολιςμοφ και Επιλογήσ

για να διερευνιςεισ τισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ 
ςου επιλογζσ



Ποια είναι θ 
δομι του Επαγγελματικοφ Λυκείου

Βϋ ΣΑΞΘ:

Μαθήματα Γενικήσ Παιδείασ (12 ϊρεσ) &

Θεωρητικά και Εργαςτηριακά Μαθήματα (23 ϊρεσ) 

ςε ζναν από τουσ 9 τομείσ ςπουδών

ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΟΝ 
ΣΟΜΕΑ ΠΟΤ ΟΤ 

ΣΑΙΡΙΑΗΕΙ



Ποια είναι θ 
δομι του Επαγγελματικοφ Λυκείου

Γϋ ΣΑΞΘ:

Μαθήματα Γενικήσ Παιδείασ (12 ϊρεσ) &

Θεωρητικά και Εργαςτηριακά Μαθήματα (23 ϊρεσ)

ςε μια από τισ 35 ειδικότητεσ

ΠΟΤΔΑΕ ΣΘΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΠΟΤ 

ΟΤ ΣΑΙΡΙΑΗΕΙ



ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ            
προςφζρει  9 τομείσ

& 35 ειδικότθτεσ



Σεχνικόσ φυτικισ 
παραγωγισ



Τπάλλθλοσ διοίκθςθσ & 
οικονομικϊν υπθρεςιϊν



Σεχνικόσ δομικϊν ζργων 
και γεωπλθροφορικισ



Σεχνικόσ εφαρμογϊν 
πλθροφορικισ



Σεχνικόσ θλεκτρονικϊν & υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων, εγκαταςτάςεων, δικτφων και 

τθλεπικοινωνιϊν



Σεχνικόσ θλεκτρολογικϊν ςυςτθμάτων, 
εγκαταςτάςεων και δικτφων



Σεχνικόσ εγκαταςτάςεων 
ψφξθσ, αεριςμοφ & 

κλιματιςμοφ

Σεχνικόσ μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων & 

καταςκευϊν

Σεχνικόσ οχθμάτων



Σεχνικόσ κερμικϊν & υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων & τεχνολογίασ 
πετρελαίου & φυςικοφ αερίου



Βοθκόσ φυςικοκεραπευτι

Βοθκόσ βρεφονθπιοκόμων



Βοθκόσ νοςθλευτι

Αιςκθτικισ τζχνθσ

Κομμωτικισ τζχνθσ



Σποφδαςε ςτο ΕΠΑ.Λ. 
και απόκτθςε

Επιπζδου 4

Αναγνωριςμζνα 
επαγγελματικά 

δικαιϊματα 



Επιπλζον....

Ωσ απόφοιτοσ Γενικοφ Λυκείου

μπορείσ να αποκτιςεισ:

Ωσ απόφοιτοσ ΕΠΑ.Λ. 

μπορείσ να αποκτιςεισ:

2ο πτυχίο ειδικότθτασ 
ίδιου Σομζα με εγγραφι 

ςτθ Γϋ τάξθ

2ο πτυχίο ειδικότθτασ 
διαφορετικοφ Σομζα με 

εγγραφι ςτθ Βϋ τάξθ

πτυχίο ειδικότθτασ με 
εγγραφι ςτθ Βϋ τάξθ 

ΕΠΑ.Λ.



Σηελέσυζη όλυν ηυν ΕΠΑ.Λ. με 

τςσολόγοςρ από ηο

Με ζηόσο:

ηην τςσοκοινυνική ζηήπιξη ηυν 

μαθηηών & ηη δικηύυζη ηυν ζσολείυν 

με ςποζηηπικηικέρ δομέρ.



Υλοποίηζη σπημαηοδοηούμενυν 

ζσεδίυν δπάζηρ (PROJECTS)

Με ζηόσο:

ηην ενίζσςζη και ανάδειξη ηηρ 

δημιοςπγικόηηηαρ και ηηρ καινοηομίαρ 

ηυν μαθηηών/-ηπιών.



Το Επαγγελματικό Λφκειο
αναβακμίηεται

Σα ΕΠΑ.Λ. εξοπλίηονται:
με υποδομζσ τθλεδιάςκεψθσ 

Με ζηόσο:

τθ δικτφωςθ των ςχολείων 
για καλφτερθ επικοινωνία και 
ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν

Ενεργοποίθςθ του κεςμοφ:
του ςυμβοφλου κακθγθτι &

του ςυμβουλίου τάξθσ

Με ζηόσο:

τθ βελτίωςθ του κλίματοσ 
και τθσ επικοινωνίασ ςτθν 
ςχολικι κοινότθτα



Μετά τθν αποφοίτθςι ςου



Επιπλζον, μετά τθν αποφοίτθςι 
ςου



Μετά τθν αποφοίτθςι ςου



Χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ



Χαρακτθριςτικά του 
προγράμματοσ 

Μιςκόσ ςτο 95% του 
κατϊτατου 

θμερομιςκίου

Αναγνωριςμζνοσ τίτλοσ 
ςπουδϊν επιπζδου 5- μετά 

από εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ



Κατά το 9μθνο πρόγραμμα:

Εργαζηηριακό 

μάθημα ζηο ζτολείο

ζηην ειδικόηηηά ηοσς  

(203 ώρες, 1 ημέρα 

ηην εβδομάδα) 

Πρόγραμμα Εκπαίδεσζης 

ζε τώρο εργαζίας 

δημοζίοσ ή ιδιωηικού 

ηομέα

(11 μήνες, 4 ημέρες/ 

εβδομάδα, 7 ώρες/ ημέρα) 



Μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του προγράμματοσ 

Η ζσμμεηοτή και επιηστής ολοκλήρωζη ηοσ προγράμμαηος 

ηης Μαθηηείας ανηιζηοιτεί:

ζηο επίπεδο 5 

ηοσ Εθνικού Πλαιζίοσ Προζόνηων 

τορηγείηαι μεηά ηην ολοκλήρωζη 

ηων διαδικαζιών πιζηοποίηζης 

ηων προζόνηων ηοσς από ηον ΕΟΠΠΕΠ



Οθέλη για ηοσς 
μαθηηεσόμενοσς

•

Ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων

Απόκτθςθ εργαςιακισ 
εμπειρίασ

Βελτίωςθ πρακτικϊν 
δεξιοτιτων που ηθτά θ αγορά 

εργαςίασ

Πιςτοποιθμζνθ προχπθρεςία 
για τθ βελτίωςθ του 

βιογραφικοφ

Απαςχόλθςθ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα 
και ςε καλφτερα αμειβόμενεσ κζςεισ



ΕΠΑ.Λ.

Σασ ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ.

Ζνα Λφκειο με προοπτικι


