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Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην έκθεση «Το ΕΠΑΛ Δημιουργεί - 2019» στην Αποθήκη Γ΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης»
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει Έκθεση - Εκδήλωση με τίτλο: «Το ΕΠΑ.Λ.
Δημιουργεί - 2019»
Η Έκθεση - Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από την Πέμπτη 16 έως το Σάββατο
18 Μαΐου 2019, στην Αποθήκη Γ (Προβλήτα ΟΛΘ) στη Θεσσαλονίκη με ώρες λειτουργίας 10:00-20:00. Τα
Εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, ώρα 17.30.
Η έκθεση έχει στόχο την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας
και ιδιαίτερα στα ΕΠΑ.Λ. της Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια των 3ήμερων εκδηλώσεων, εκπαιδευτικοί και μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. σε
συνεργασία με συμβούλους του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης και του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης, θα
ενημερώνουν κατά ομάδες τους μαθητές/τριες των Γυμνασίων για τις προοπτικές της φοίτησης στα
ΕΠΑ.Λ.
Στο χώρο της έκθεσης θα εκτεθούν μαθητικά έργα, οπτικό και ακουστικό υλικό και θα
πραγματοποιηθούν Δράσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακών Κέντρων.
Αναλυτικότερα, οι μαθητές των Γυμνασίων θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις
ειδικότητες που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ., το πρόγραμμα σπουδών, τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές
προοπτικές. Επίσης, θα γίνει ενημέρωση για το Θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, τη
συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και για την καθολική εφαρμογή του
προγράμματος «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.».
Προκειμένου να επισκεφθούν την κεντρική έκθεση - εκδήλωση όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές
των Γυμνασίων της περιοχής και έχοντας υπόψη ότι όλοι οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου έχουν ήδη
ενημερωθεί από τους εκπαιδευτικούς Σ.Ε.Π. των Κ.Ε.Σ.Υ., η ενημέρωση στο πλαίσιο των σχολικών
δραστηριοτήτων θα είναι συνολικής διάρκειας μιας (1) διδακτικής ώρας.
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Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων στα περίπτερα της έκθεσης και τη διατήρηση
μιας ομαλής ροής στις ξεναγήσεις, παρακαλούμε να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για τηλεφωνικό
ραντεβού με τον κ. Παναγιώτη Αγγελούδη, έως την Τρίτη14/5/2019 στο τηλ.: 2310474849, ώρες 08:0015:00
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενθαρρύνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές
για τη συμμετοχή τους στην Έκθεση. Για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών ισχύει το άρθρο 9
του ΦΕΚ/681/Β΄/06-03-2017.
Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα δράσεων της Έκθεσης.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Αλέξανδρος Κόπτσης

Website: http://www.kmaked.gr

