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Θέμα: « Ενημέρωση Μαθητών και Γονέων-Κηδεμόνων για τα ΕΠΑΛ και τα ΕΚ» 
 

Έχοντας ως στόχο την ενημέρωση των Μαθητών της Γ Γυμνασίου, της Α Λυκείου και των Γονέων-

Κηδεμόνων τους, για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές που αφορούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και σε συνδυασμό με την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σχεδιάζεται από την ΔΔΕ 

Αχαΐας η εξ αποστάσεως ενημέρωση Μαθητών και Γονέων-Κηδεμόνων για την λειτουργία των 

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ).  

Οι Μαθητές και οι Γονείς-Κηδεμόνες θα ενημερωθούν, από Ομάδα Εκπαιδευτικών και Στελεχών (ΟΕΣ) 

των ΕΚ, για την λειτουργία των ΕΠΑΛ - ΕΚ αλλά και για τις δυνατότητες και προοπτικές  φοίτησης σε αυτά. 

 

Α) Ενημέρωση Μαθητών  

Η Ενημέρωση των Μαθητών θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω Webex κατά τις ώρες λειτουργίας 

των Γυμνασίων και Λυκείων και θα γίνεται ανά τμήμα ως εξής: 

 Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων λόγω πανδημίας, θα 

πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με την είσοδο του Εκπαιδευτικού της ΟΕΣ στο «Ηλεκτρονικό 

Δωμάτιο» του Εκπαιδευτικού του Γυμνασίου ή Λυκείου που διδάσκει στην προγραμματισμένη  

διδακτική ώρα. 

 Σε περίπτωση λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί εξ 

αποστάσεως, με την είσοδο του Εκπαιδευτικού της ΟΕΣ στο «Ηλεκτρονικό Δωμάτιο» του 

Εκπαιδευτικού του Γυμνασίου ή Λυκείου που διδάσκει στην προγραμματισμένη διδακτική ώρα και 

η ενημέρωση θα προβάλλεται σε αίθουσα προβολής της Σχολικής Μονάδας (Γυμνάσιο-Λύκειο). 

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει, Προβολή Video, Προβολή Παρουσίασης, Παρουσίαση Ενημερωτικού 

Υλικού, Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα και θα έχει διάρκεια μία διδακτική ώρα. 
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Β) Ενημέρωση Γονέων-Κηδεμόνων 

Η Ενημέρωση των Γονέων-Κηδεμόνων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω Webex σε «Ηλεκτρονικό 

Δωμάτιο» της ΔΔΕ σε ημέρες και ώρες που θα ορισθούν από την ΔΔΕ ανάλογα με τον αριθμό των 

συμμετοχών. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει, Προβολή Video, Προβολή Παρουσίασης, Παρουσίαση 

Ενημερωτικού Υλικού, Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα και θα έχει διάρκεια μία ώρα. 

Για την καλύτερη οργάνωση της ενημέρωσης δημιουργήθηκαν ομάδες των Γυμνασίων και Λυκείων 

συνεκτιμώντας το μαθητικό δυναμικό των Γ τάξεων των Γυμνασίων και των Α τάξεων των Λυκείων και σας 

αποστέλλουμε Πίνακα Σχολικών Μονάδων σε Excel με τις ομάδες Γυμνασίων και Λυκείων ανά 

Εργαστηριακό Κέντρο. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων: 

 να επικοινωνήσουν με τους Διευθυντές των αντίστοιχων Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) που 

αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Σχολικών Μονάδων και μετά από συνεργασία να 

ορίσουν τις ημέρες και ώρες ανά τμήμα για την εξ αποστάσεως ενημέρωση των Μαθητών. 

 να αποστείλουν στα e-mail των Γονέων-Κηδεμόνων των Μαθητών της Γ Γυμνασίου και της Α 

Λυκείου την συνημμένη πρόσκληση. 

Η ενημέρωση των Μαθητών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 08-Μαρτίου-2021 και θα ολοκληρωθεί μέχρι την 

Παρασκευή 23-Απριλίου-2021.  

Η ενημέρωση των Γονέων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 05-Απριλίου-2021 και θα μέχρι την Παρασκευή 23-

Απριλίου-2021. 

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία. 
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