
«H μάθηση
σε όσους ευτυχούν

είναι στολίδι
και σε όσους ατυχούν
είναι καταφύγιο»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΜΑΘΕ :
Ποιο είναι το μοναδικό Δημόσιο Νυχτερινό Λύκειο

των περιοχών Ταύρου, Μοσχάτου, Ρέντη,
Βοτανικού, Καλλιθέας, Πετραλώνων, Θησείου ,

Ν.Σμύρνης, Ν.Κόσμου, Δάφνης
με μοντέρνα εργαστήρια και σύγχρονο εξοπλισμό

σε καινούργιο κτίριο.

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΤΑΥΡΟΥ



1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

ΜΑΘΕ: Σε ποιους απευθύνεται:
«Σε απόφοιτους Γυμνασίου ή Λυκείου ανήλικους ή ενήλικους χωρίς όριοηλικίας, εργαζόμενους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, μισθωτούς ήεπαγγελματίες ή ανέργους, παιδιά ή γονείς, ακόμα και παππούδες ήγιαγιάδες.
ΜΑΘΕ: Γιατί Νυκτερινό (Εσπερινό):«Με ώρες λειτουργίας 19.00 ως 22.10 διευκολύνονται οι μαθητές μαςπου έχουν επαγγελματικές ή κοινωνικές υποχρεώσεις»
ΜΑΘΕ: Τι σημαίνει ΕΠΑΛ:«Πρόκειται για Επαγγελματικό Λύκειο όπου οι απόφοιτοί του παίρνουνδυο τίτλους σπουδών1. Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Γενικό Λύκειο)2. Πτυχίο ειδικότητας (δεν παρέχεται στο Γενικό Λύκειο)»
ΜΑΘΕ: Πόσο διαρκεί η φοίτηση:«Ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που κάποιος ήδη έχει η φοίτηση είναιτετραετής (π.χ. απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολών Δεύτερης Ευκαιρίας) ήτριετής (π.χ. απόφοιτοι Λυκείου) κτλ
ΜΑΘΕ: Τι ειδικότητες υπάρχουν:1. Πληροφορικής2. Οικονομίας και Διοίκησης3. Ηλεκτρολόγων4. Ηλεκτρονικών5. Μηχανικών Αυτοκινήτων6. Ψυκτικών7. Βοηθών Νοσηλευτών



ΚΑΛΑ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΗΣ;«Ολοι οι ενήλικοι μαθητές μας (η συντριπτική τους πλειοψηφία είναιγονείς) νοιώθουν πιο νέοι από τους νέους με μεγάλο ενθουσιασμό για νααποκτήσουν την γνώση που εγκατέλειψαν κάποτε λόγω διαφόρωνσυγκυριών και να εφοδιαστούν με τίτλους που θα τους χρησιμεύσουνστον επαγγελματικό τους χώρο. Οι απόφοιτοι μαθητές μας εισάγονται σεμεγάλο ποσοστό στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της χώρας μεΠανελλήνιες Εξετάσεις.»
ΘΑ ΤΟ ΒΓΑΛΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΟΥ ΔΕ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑΚΑΙ ΕΧΩ ΤΟΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ;«Σε ένα πραγματικά ήσυχο περιβάλλον, με μηδενική παραβατικότητα, οικαθηγητές ασχολούνται με πείσμα, όρεξη και πάθος για να καλύψουν τιςμαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών και τα καταφέρνουν!Στο σχολείο μας δεν είσαι ένας ακόμα μαθητής αλλά Ο ΜΑΘΗΤΗΣ !!!»
ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;«Με την αγαστή συνεργασία του Διευθυντή , του Συλλόγου τωνκαθηγητών και του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου διοργανώνονταιεκπαιδευτικοί περίπατοι, επισκέψεις σε μουσεία, κινηματογραφικέςπροβολές κτλ. Υπαρχει δίκτυο αλληλοϋποστήριξης των μαθητών, ετήσιοχαριστικό και ανταλλακτικό παζάρι ρούχων για την τοπική κοινωνία,συνεργασία με την ενορία μας και το δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.»
ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ;«Από 20/6 ως και 30/6 και από 1/9 ως και 11/9»
ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ;1. Πρωτότυπο τίτλο σπουδών2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης3. 4 φωτογραφίες»4. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΒΡΩ;Εσταυρωμένου 5, ΤαύροςΤηλ 2103464920και στο internet στη διεύθυνση http://users.sch.gr/mfanarioti/1epalesptavrou
ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK:1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ! (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
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