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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 

Διεύθυνση : Βασ.Παύλου 2 – Κρύα Βρύση 

Τηλ : 2382081643 

email: mail@epal-prot-k-vrysis.pel.sch.gr 

Ιστότοπος : http://epal-kr-vrysis.pel.sch.gr/autosch/joomla15/ 

 

Πληροφορίες σχετικά με τα Πρότυπα ΕΠΑΛ 
 

Τι είναι ? 

Τα Πρότυπα Επαγγελματικά́ Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι ημερήσιες σχολικές μονάδες που 

ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Πόσο χρόνο είναι η φοίτηση ? 

Η φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’. 

Τι διδάσκεται στα Πρότυπα ΕΠΑΛ ? 

Τα προγράμματα διδασκαλίας των Π.ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, 

μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού́ χαρακτήρα, μαθήματα τομέα, 

μαθήματα ειδικοτήτων, ειδικά́ μαθήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό́- 

αναπτυξιακό́ χαρακτήρα για την περιοχή́ που εδρεύει το Π.ΕΠΑ.Λ. και πρακτική́ άσκηση (1) 

μια ημερά της εβδομάδας για τις τάξεις Β ’και Γ’ και για έξι (6) ώρες, η οποία εντάσσεται 

στο πρόγραμμα σπουδών του εργαστηριακού́ μέρους των μαθήματων, σε φορείς του 

δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού́ τομέα της περιοχής 

και σύμφωνα με τις προτάσεις του οικείου Σ.Π.Α.Α.Ε.. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε 

λόγο δεν μπορεί́ να γίνει πρακτική́ άσκηση εφαρμόζεται το συμβατικό́ πρόγραμμα 

σπουδών. 
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Ποιο είναι το Πρόγραμμα Σπουδών για την Α Τάξη ? 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαμβάνει, κοινά́ για ούλους τους μαθητές, 

μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης 

προσανατολιστικού́ χαρακτήρα. 

 

 

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα. 

 

 



3 
 

Ποιο είναι το Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ τάξης ? 

Η Β’ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. 

(α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  

(β) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  

(γ) Μηχανολογίας 

(δ) Πληροφορικής 

(ε) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας» 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει κοινά́ για όλους τους μαθητές 

μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικών τομέων.(Εν αναμονή του 

Προγράμματος Σπουδών) 

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά́ μαθήματα και όλα τα μαθήματα 

του τομέα που επιλέγουν. 

Ποιο είναι το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ’ τάξης ? 

Η Γ’ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες ανά́ τομέα. 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας που 

είναι κοινά́ για όλες τις ειδικότητες και μαθήματα ειδικοτήτων.(Εν αναμονή του 

Προγράμματος Σπουδών) 

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν 

και τα οριζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας. 

Πόσοι μαθητές θα είναι σε κάθε τμήμα ? 

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν τους είκοσι δυο (22). 
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Τι χορηγείται στους μαθητές όλων των τάξεων ενός Πρότυπου ΕΠΑΛ ?  

Στους μαθητές των Π.ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά́ βιβλία και τα λοιπά́ 

διδακτικά́ μέσα και μπορεί́ να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες. 

 Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 

των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά́ την άσκηση στα εργαστήρια των Π.ΕΠΑ.Λ., κατά́ το 

μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από́ άμεση ή έμμεση ασφάλιση. 

Που θα γίνονται τα μαθήματα ? 

Το σύνολο των μαθήματων δύναται να γίνονται σε ειδικά́ διαμορφωμένες θεματικές 

αίθουσες διδασκαλίας (αίθουσα μαθηματικών , αίθουσα φιλολογικών, αίθουσα φουσκών 

επιστημών, αίθουσα αγγλικών κλπ.) 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών δεν επαρκεί́ οι αίθουσες δύναται να είναι 

διαθεματικές. 

Ποιοι είναι οι Τίτλοι σπουδών – Ισοτιμία – Επαγγελματικά ́δικαιώματα των 

αποφοίτων ενός Πρότυπου ΕΠΑΛ ? 

1.Στους αποφοίτους του Π.ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Προτύπου Επαγγελματικού́ 

Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού́ Πλαισίου Προσόντων. 

2. Τα απολυτήρια των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια 

των Επαγγελματικών Λυκείων και με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων. 

3. Τα Πτυχία ειδικότητας των Π.ΕΠΑΛ. είναι ισότιμα με τα πτυχία των Επαγγελματικών 

Λυκείων αντίστοιχης ειδικότητας. 

Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν τα ιδία επαγγελματικά ́δικαιώματα και μπορούν να 

λάβουν τις ιδίες αδεείς άσκησης επαγγέλματος με τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. 
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Τι μπορώ να κάνω ολοκληρώνοντας τις Σπουδές μου σε ένα Πρότυπο 

ΕΠΑΛ? 

Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους : 

 σε άλλο ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας, 

  στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), 

  στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας καθώς 

  και στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.Ι., με τις ιδίες διαδικασίες που 

προβλέπονται για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. 

Ποιοι θα αποτελούν το Εκπαιδευτικό́ προσωπικό́ ενός Πρότυπου ΕΠΑΛ ? 

Τα Π.ΕΠΑ.Λ. στελεχώνονται από́ εκπαιδευτικούς αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων, με την κατάλληλη επιστημονική́ κατάρτιση, την παιδαγωγική́ επάρκεια και 

εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, να 

αξιοποιήσουν σύγχρονο εκπαιδευτικό́ υλικό ́στην επαγγελματική́ εκπαίδευση, πιλοτικές 

δράσεις σύνδεσης με την αγορά́ εργασίας και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να 

εκπληρώσουν τους γενικούς σκοπούς των Π.ΕΠΑ.Λ., όπως καθορίζονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). 

Θα επιμορφώνονται οι Εκπαιδευτικοί στο Πρότυπο ΕΠΑΛ ? 

Στο σχολείο θα δημιουργηθεί και κέντρο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. στα αντικείμενα της 

διδασκαλίας τους, ιδίως για την περιοδική́ ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στην επιστήμη 

τους και τη διδακτική́ των αντικειμένων τους, καθώς και για την απόκτηση των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για το εκπαιδευτικό́ τους έργο στο Π.ΕΠΑ.Λ. Στην 

επιμόρφωση συνδράμουν κυρίως Α.Ε.Ι., ερευνητικοί́ φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής. 
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Γιατί να επιλέξω να φοιτήσω σε ένα Πρότυπο ΕΠΑΛ ? 

★ Αναβαθμίζεται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από τις καινοτομίες που 

εισάγονται.  

★ Το σχολείο θα είναι ακόμη πιο εξωστρεφές με την δυνατότητα εκπαίδευσης σε 

πραγματικούς εργασιακούς χώρους, σε μοντέρνα μηχανήματα, ενώ θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και τα εργαστήρια των πανεπιστημίων.  

★ Εκπαιδευτικοί με σύγχρονες και επικαιροποιημένες γνώσεις 

★ Τροποποιημένα προγράμματα σπουδών, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών 

αναγκών σε επαγγελματικά́ προσόντα της οικονομίας,  

★ νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι,  

★ σύγχρονα πρότυπα ποιότητας,  

★ αυξημένοι βαθμοί́ ελευθερίας στην εκπαιδευτική́ διαδικασία 

★ Σύγχρονα εργαστήρια  

★ Οποιοδήποτε παιδί από οποιοδήποτε Γυμνάσιο του Νομού αλλά και γειτονικών 

Νομών  μπορεί να εγγραφεί στο Πρότυπο ΕΠΑΛ με τη μετακίνηση να είναι 

δωρεάν. 
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