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Πρόσκληση στην Έκθεση Το ΕΠΑΛ δημιουργεί 

Το Υποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων ζαρ πποζκαλεί ζηηνΈκθεζη – 

εκδήλωζη με ηίηλο «Το ΕΠΑΛ δημιοςπγεί», πος διοπγανώνει από ηιρ 27 

Φεβποςαπίος έωρ και ηιρ 2 Μαπηίος 2019, ζηο σώπο (αίθοςζα) πολλαπλών σπήζεων 

ηος ζηαθμού Μεηπό, ζηο Σύνηαγμα. 

Σηην Έκθεζη θα παποςζιαζηούν οι 9 Τομείρ και οι 35 Ειδικόηηηερ πος λειηοςπγούν 

ζηα Επαγγελμαηικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Θα εκηεθούν μαθηηικά έπγα και θα 

παποςζιαζηεί οπηικό – ακοςζηικό ςλικό πος έσοςν δημιοςπγήζει μαθηηέρ/ηπιερ και 

εκπαιδεςηικοί ζηα ΕΠΑΛ και ζηα Επγαζηηπιακά Κένηπα. Επιπλέον, θα 

παποςζιαζηούν εκπαιδεςηικέρ δπάζειρ ανά ηομέα από εκπαιδεςηικούρ και μαθηηέρ. 

Σηόσορ ηηρ διοπγάνωζηρ είναι η δημοζιοποίηζη και ανάδειξη ζηο εςπύ κοινό ηος 

ζύγσπονοςΕπαγγελμαηικού Λςκείος και ηων θεζμικών αλλαγών πος ςλοποιήθηκαν 

και πος αθοπούν ηηναναμόπθωζη ηηρ δομήρ ηος, ηη διεύπςνζη ηηρ ππόζβαζηρ ηων 

μαθηηών/-ηπιών ηων ΕΠΑ.Λ ζε ΤΕΙκαι ζε Πανεπιζηήμια, ηην θεζμοθέηηζη ηος 

«Μεηαλςκειακού Έηοςρ - Τάξηρ Μαθηηείαρ» γιααποθοίηοςρ ΕΠΑ.Λ. καθώρ και ηην 

καθολική εθαπμογή ηος ππογπάμμαηορ «Μια Νέα Απσή για ηαΕΠΑ.Λ.». 

Η έκθεση απεσθύνεται σε: 

 μαθηηέρ/-ηπιερ ηων Γςμναζίων και ηηρ Α’ ηάξηρ Γενικού Λςκείος καθώρ και 

ζε αποθοίηοςρ Επαγγελμαηικών Λςκείων και ΓενικώνΛςκείων. 

 εκπαιδεςηικούρ ΔεςηεποβάθμιαρΕκπαίδεςζηρ. 

 γονείρ πος ενδιαθέπονηαι να ενημεπωθούν για ηιρ εκπαιδεςηικέρ και 

επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ πος πποζθέπονηαι ζηοςρ μαθηηέρ/-ηπιερ ηων 

ΕπαγγελμαηικώνΛςκείων. 

 αποθοίηοςρ ηων Επαγγελμαηικών Λςκείων (ΕΠΑ.Λ.) πος ενδιαθέπονηαι να 

εγγπαθούν ζηο «ΜεηαλςκειακόΈηορ- Τάξη Μαθηηεία». 

 οπγανιζμούρ και θοπείρηος Δημοζίος, ηος εςπύηεπος Δημοζίος και Ιδιωηικού 

ηομέα καθώρκαι ζε κοινωνικούρ θοπείρ και κοινωνικούρ εηαίποςρ πος 

εμπλέκονηαι με ηο ππόγπαμμα ηηρμαθηηείαρ. 

http://www.minedu.gov.gr/


 ζηο εςπύηεπο κοινωνικόζύνολο. 

Η έκθεζη - εκδήλωζη οπγανώνεηαι με ηην ςποζηήπιξη ηηρ εηαιπείαρ 

«ΣηαθεπέρΣςγκοινωνίερ Α.Ε.(ΣΤΑ.ΣΥ)» και ενηάζζεηαι ζηη ζςνολική πποζπάθεια 

ηος Υποςπγείος Παιδείαρ, Έπεςναρ καιΘπηζκεςμάηων να αναδείξει ηο ζύζηημα ηηρ 

Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (ΕΕΚ)και ειδικά ηο πόλο ηος 

Επαγγελμαηικού Λςκείος ζηο εκπαιδεςηικό μαρ ζύζηημα. 

 

Ημέρες έκθεσης: 

Από Τεηάπηη 27 Φεβποςαπίος 2019 έωρ και Σάββαηο 2 Μαπηίος 2019 

Ώπερ λειηοςπγίαρ: καθημεπινά 10:00 έωρ 20:00 

Εγκαίνια: Τεηάπηη 27 Φεβποςαπίος 2019, ώπα 17:30  

 


