3Ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Αγαπητοί κύριοι/-ες
Από το Σεπτέμβρη του 2016, τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) λειτουργούν με νέα δομή.
Οι μαθητές/-τριες:
- στην Α΄ ΤΑΞΗ διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και επιλογής ώστε να
έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.
- στη Β΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν έναν από τους 9 τομείς σπουδών και διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα
γενικής παιδείας και 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.
- στη Γ΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν μια από τις 36 ειδικότητες από τον τομέα σπουδών που επέλεξαν στη Β΄
τάξη και διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες θεωρητικά και
εργαστηριακά μαθήματα.
Στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται:

α) Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και
β) Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).
Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται επίσης μαθητές απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων οι
οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας, αφού παρακολουθήσουν στη Β΄
τάξη μόνο τα μαθήματα του τομέα και στη Γ΄ τάξη τα μαθήματα της ειδικότητας, ενώ με αυτό τον
τρόπο θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις
ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.
Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση:
1. Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας.
2. Με το νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», δίνεται η
δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία
του σχολείου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και
ασφάλιση και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Μετά από
εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
3. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς μέσω ειδικών εξετάσεων
σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας). Στα Τ.Ε.Ι. και σε
Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής με ειδικό ποσοστό θέσεων αναλογικό
του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό
επιπλέον θέσεων 1%.
4. Συνέχιση σπουδών στα Ι.Ε.Κ. με φοίτηση 3 εξάμηνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξάμηνων για
την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
5. Επανεγγραφή στην Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του τομέα από τον
οποίο έχει αποφοιτήσει ή στην Β΄ τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο
τα μαθήματα ειδικότητας (23 ώρες).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Οι Εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. ολοκληρώνονται μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.
Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου.
Δικαίωμα εγγραφής για την Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ , ώστε να αποκτήσουν το πτυχίο της ειδικότητας
έχουν στη Γ΄ τάξη:
 Μαθητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου
 Μαθητές ΕΠΑΛ που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την Α΄ τάξη
 Απόφοιτοι γενικού λυκείου
 Απόφοιτοι ΕΠΑΛ άλλης ειδικότητας

Στο 3Ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ λειτουργούν οι τομείς:
• Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,
• Μηχανολογικός,
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας.
Στην ιστοσελίδα του σχολείου μπορείτε να δείτε παρουσίαση όλων των ειδικοτήτων που
παρέχονται σε αυτό.
http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/paroysiaseis-eidikothtvn

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ :

3ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 22
( Στον κόμβο του Ολυμπιακού Σταδίου στη Λ.
Κηφισίας, δίπλα στο ίδρυμα Χατζηκώστα).
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 6832674, 210 6827182

