
Πρόγραμμα Εκδήλωσης  
8 Μαΐου 
19:30  Εγκαίνια έκθεσης 
Προσέλευση κοινού 
Χαιρετισμοί 
Ενημέρωση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση 
 Τομείς και Ειδικότητες του ΕΠΑΛ Ζακύνθου 
 Δυνατότητες αποφοίτων ΕΠΑΛ 
 Το 1Ο Εργαστηριακό Κέντρο Ζακύνθου 
 Ο Θεσμός του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας 
 Το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) 

9 Μαΐου 
09:00-9:45  Εκδήλωση με θέμα «Ενδοοικογενειακή 
βία» 
o Προβολή Βίντεο 
o Συζήτηση με την ψυχολόγο του ΕΠΑΛ Ζακύνθου και 

Ψυχοθεραπέυτρια Κοντονή Αγαθονίκη 

09:45-10:30   
 «Ενδοοικογενειακή βία. Τί είναι; Τί μπορώ να κάνω;» 
 Συζήτηση με την νομικό του Κέντρου συμβουλευτικής 

υποστήριξης γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών 
διακρίσεων, κα Πέττα Κατερίνα 

10:30-13:00  Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων 
18:00-21:00  Συνέχεια  έκθεσης  

10 Μαΐου 
09:00-13:00  Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων 
18:00-21:00  Συνέχεια  έκθεσης 

Το  ΕΠΑΛ δημιουργεί 
2018-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 Μαΐου  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 



Το Επαγγελματικό Λύκειο Ζακύνθου (ΕΠΑΛ) και το 1ο Εργαστηριακό 
Κέντρο Ζακύνθου (ΕΚ) διοργανώνουν τριήμερη εκδήλωση στο 
Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου από 8 έως 10 Μαΐου με θέμα: 

 

« Το ΕΠΑΛ δημιουργεί 2018-19» 
 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν: 
 οι Τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. Ζακύνθου 
 οι θεσμικές αλλαγές που αφορούν τη νέα δομή του ΕΠΑ.Λ 
 η διεύρυνση της πρόσβασης των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 η λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους–τάξη μαθητείας» 
 το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ). 
 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 
 μαθητές/-τριες των Γυμνασίων και της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου καθώς και 

σε αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων και Γενικών Λυκείων  
 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
 γονείς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές/-τριες του 
Επαγγελματικού Λυκείου  

 αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) που ενδιαφέρονται να 
εγγραφούν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας»  

 οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα καθώς και σε κοινωνικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους 
που εμπλέκονται με το πρόγραμμα της μαθητείας 

 στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
 

  Παράλληλα θα εκτεθούν έργα των μαθητών/τριών που υλοποιήθηκαν 
στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και στο Εργαστηριακό  Κέντρο (Ε.Κ.) 
Ζακύνθου. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Το ΕΠΑΛ Ζακύνθου και το 1ο ΕΚ Ζακύνθου σας 

προσκαλούν στην τριήμερη εκδήλωση  με τίτλο  

«Το ΕΠΑΛ Δημιουργεί 2018-19» 

που θα πραγματοποιηθεί από 8 μέχρι 10 Μαΐου 2019 

στο Πνευματικό  Κέντρο Ζακύνθου 

 

 

 

 

 Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 
 Για την αποτελεσματική οργάνωση των επισκέψεων σχολείων 

επικοινωνείτε πρώτα με το ΕΠΑΛ Ζακύνθου στο 2695061000 


