
 

  

 

         

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αγρίνιο, 03/05/2022 

       Αριθ. Πρωτ: 793 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/NΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                 

               ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                   

                              Γυμνάσια περιοχής Αγρινίου       

       2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ                                               Προς           
                         Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ                                
  
Ταχ/κή  Δ/νση : Εθνικού Σταδίου 3 

Πληροφορίες  :  Δ/ντής 

Fax: -ΤΗΛ:  Δ/ντής  (26410) 49642 .  31072                                                
Fax: -ΤΗΛ:  Γραμματεία (26410) 49642 

        

       Θ ΕΜ Α  :  « Εν η μ ε ρ ω τι κ ό  Φ υ λ λ ά δ ι ο  2 ο υ  ΕΠ Α . Λ .  Αγ ρ ι ν ί ο υ »    

  

     Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών για τις μεταγυμνασιακές επιλογές, σας διαβιβάζουμε 

φυλλάδιο ενημερωτικό για τους τομείς – ειδικότητες του σχολείου μας και για τις επαγγελματικές 

διεξόδους των Επαγγελματικών Λυκείων. 

     Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική ενημέρωση που θα πραγματοποιήσετε, είναι καταλυτική  για να 

μπορέσουν οι μαθητές σας να κάνουν την κατάλληλη επιλογή σχολείου, ιδιαίτερα στις μέρες της κρίσης 

λόγω κορωνοϊού, όπου ο συγχρωτισμός αποφεύγεται δικαιολογημένα και οι επισκέψεις στο σχολείο μας 

απαγορεύονται. 

     Σας πληροφορούμε, επίσης,  ότι ο εργαστηριακός εξοπλισμός του σχολείου μας θεωρείται από τους 

πιο σύγχρονους και τους πιο αυτοματοποιημένους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας  , και σε 

συνδυασμό με το υψηλό θεωρητικό επίπεδο των καθηγητών των διαφόρων ειδικοτήτων ,το καθιστά ένα 

από τα καλύτερα τεχνολογικά σχολεία που διασφαλίζει τόσο την επαγγελματική και κατάρτιση 

εκπαίδευση των μαθητών, όσο και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπ/ση. 

  Για οποιαδήποτε πληροφορία που θα διευκολύνει τους μαθητές σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 

μας, σας στέλνουμε  συνδέσμους για να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με τους τομείς πληροφορικής 

και υγείας . 
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας 

https://drive.google.com/file/d/17Rq5Xu5rT7AH6hUjXjaevgwu8_2tQtvV/view?usp=sharing 

 

Τομέας Πληροφορικής 

https://prezi.com/p/atztkqj5fgco/?present=1 

 

Τομέας  Δομικών έργων, δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1DsTDQa8rpqi2wdSSIm2_kMDDrWI7hks7/edit?usp=sharing&ouid=10944597293196

0546350&rtpof=true&sd=true 

 

Επίσης στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα  σύντομο βίντεο με πληροφορίες για τον τομέα Δομικών 

Έργων  

https://www.youtube.com/watch?v=yOISe5iGm-0 

 

 

Τομέας εφαρμοσμένων Τεχνών 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/16yZYYqcbyxm7SdlldZQaELCe10ccpTi1/edit?usp=sharing&ouid=109445972931960

546350&rtpof=true&sd=true 
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Επίσης στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα  σύντομο βίντεο με πληροφορίες για τον Τομέα 

εφαρμοσμένων Τεχνών 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rwro-ZePvSM 

 

 Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση της  ανανεωμένης ιστοσελίδας  του σχολείου μας 

είναι http://2epal-agrin.ait.sch.gr/  από την οποία μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

                                                                                                              Με εκτίμηση            

                                                          Ο Δ/ντής του 2ου ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου 
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