ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας: Προοπτικές στη Δυτική Μακεδονία
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας: Προοπτικές στη Δυτική
Μακεδονία» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Πέμπτη 21
Ιουνίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης και ώρα 17:30 ως 21:00.
Την ημερίδα θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.
Δημήτριος Μπαξεβανάκης.
Στόχοι της ημερίδας είναι:







να προβληθεί ο νέος θεσμός της μαθητείας στα Επαγγελματικά Λύκεια, δηλαδή της εφαρμογής
του δυικού συστήματος εκπαίδευσης με παράλληλη εκπαίδευση στο σχολείο και με αμοιβή στο
χώρο εργασίας
Να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών του θεσμού της μαθητείας
στην εκπαιδευτική κοινότητα
Να ενημερωθούν οι φορείς απασχόλησης και τα Επιμελητήρια για τις δυνατότητες
συνεργασίας που προσφέρει ο νέος θεσμός με τα Επαγγελματικά Λύκεια
Να ενημερωθούν οι γονείς και κηδεμόνες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις
προοπτικές που προσφέρει η μαθητεία στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ
Να ενημερωθούν οι απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δυνατότητα που τους
προσφέρουν τα επαγγελματικά λύκεια στη βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων

Επίσης, στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου την ίδια ημέρα θα λειτουργήσει έκθεση μαθητικών έργων
των ΕΠΑ.Λ. Δυτικής Μακεδονίας από τις 15:00 ως τις 21:00, με σκοπό να προβληθούν οι τομείς των
Επαγγελματικών Λυκείων της Δυτικής Μακεδονίας.
Η ημερίδα και η έκθεση των έργων απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και
Λυκείων καθώς και σε αποφοίτους Λυκείων, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, σε κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές και τις μαθήτριες των Επαγγελματικών
Λυκείων, σε αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο
«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», σε οργανισμούς και φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, σε
κοινωνικούς φορείς και στους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στο πρόγραμμα της μαθητείας
καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και
Β/βμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας http://dmaked.pde.sch.gr/

