
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Α΄ & Β΄ ΕΠΑΛ 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567/2-6-16: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, 

Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 

Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 

4386/2016 (Α΄ 83) αναφέρεται:  

Έρευνα στην Τεχνολογία (Ερευνώ και μαθαίνω) (2 ώρες) 

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους μαθητές/-τριες σε επαφή τόσο με την 

ερευνητική μεθοδολογία όσο και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, την ιστορική της εξέλιξη 

αλλά και τη σημασία της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας καθώς και 

των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δύναται να γίνει η αξιοποίηση του 

εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηριακών Κέντρων και των γνωστικών πεδίων όλων 

των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων. Κρίνεται επίσης σκόπιμο η υλοποίησή του 

να γίνεται σε μικρότερες ομάδες μαθητών με κοινά ενδιαφέροντα. 

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Δημιουργώ και ... μαθαίνω) (3 ώρες) 

Πρόκειται για μια ζώνη «εκπαιδευτικής καινοτομίας» η οποία για πρώτη φορά προτείνεται 

να εισαχθεί εντός ωρολογίου προγράμματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η οποία 

θα δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές και στη σχολική μονάδα να 

διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις 

ανάγκες, τόσο των μαθητών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η ζώνη αυτή θα καλύπτει 

γενικότερα θεματικά πεδία που θα αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, την 

προσωπική ανάπτυξη του μαθητή/-τριας και επιπλέον μέσα από αυτές τις «δημιουργικές 

δραστηριότητες» θα δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν και κενά σε διάφορα γνωστικά 

πεδία μαθημάτων και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Πληροφορική /Σ.Ε.Π.- Ασφάλεια και υγεία στην εργασία (2/2) 4 ώρες 

Μαθήματα επιλογής : 1. Αρχές Μηχανολογίας 2 4. Αρχές Οικονομίας 2 2. Αρχές Γραμμικού 

και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2 5. Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 2 3. Στοιχεία 

Ηλεκτρισμού/Ηλεκτρονικής 2 6. Αγωγή Υγείας 2 7. Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2 8. Ναυτική 

Τέχνη….. 

Περισσότερα:…………………. : 

Μιχάλης Γ. Λαγουδάκος  
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