
Επιλέγουμε το 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού-Παπαστράτειο 
γιατί είναι ένα ιστορικό αλλά και σύγχρονο σχολείο,  

είναι το Δικό σας Σχολείο! 

Οι μαθητές μας λένε.. 

Το 1ο  ΕΠΑΛ Υμηττού είναι το δικό μας σχολείο. Είναι το σχολείο στο οποίο 
επιλέγουμε να φοιτήσουμε και να αποκτήσουμε το Πτυχίο και Απολυτήριο μας. Είναι 
το σχολείο που αγαπάμε για όλα όσα μας προσφέρει στη ζωή μας. Είναι το σχολείο 
της γειτονιάς μας αλλά και λίγο κοντά σε αυτήν. Οι καθηγητές μας είναι καλοί  
δάσκαλοι που γνωρίζουν εξαιρετικά το αντικείμενο της επιστήμης τους αλλά και μας 
βοηθούν όταν υπάρχουν  δυσκολίες μάθησης. Στέκονται δίπλα μας όχι μόνο ως 
καθηγητές μας αλλά και ως σύμβουλοι και παιδαγωγοί στην καθημερινή σχολική μας 
ζωή. Συμμετέχουμε σε προγράμματα σχολικά, όπως προγράμματα Περιβαλλοντικά, 
Αγωγής Υγείας, ΣΕΠ, Πολιτιστικά κ.α. Μας δίνουν την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε 
σχολικούς  διαγωνισμούς και να διακριθούμε. Οργανώνουμε σχολικούς αθλητικούς 
αγώνες και συναγωνιζόμαστε. Συμμετέχουμε στα σχολικά μαθητικά συμβούλια και  
σε κοινό διάλογο με τους καθηγητές μας και τον Διευθυντή του σχολείου μας 
εκπαιδευόμαστε στο ρόλο του ενεργού πολίτη. Οι Γονείς  και οι Κηδεμόνες μας 
επισκέπτονται το σχολείο μας και συζητούν τα προβλήματα μας. Επιλέγουμε το 1ο 
ΕΠΑΛ Υμηττού γιατί είναι το σχολείο που μας προετοιμάζει για το μέλλον μας.  

Οι καθηγητές λένε.. 

 Το 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού είναι το σχολείο στο οποίο επιλέγουμε να εργαστούμε. Είναι 
το σχολείο στο οποίο συναντούμε κάθε μέρα τους δικούς μας μαθητές. Είναι το 
σχολείο στο οποίο συνεργαζόμαστε κάθε μέρα με τους συναδέλφους μας. Είναι το 
σχολείο που θέτει στόχους, παιδαγωγικούς, γνωστικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς 
και τους επιτυγχάνει. Είναι το σχολείο που μας δίνει την ευκαιρία να γινόμαστε 
καλύτεροι καθηγητές και καλύτεροι άνθρωποι. Είναι το σχολείο που δεν φοβάται την 
αξιολόγηση και επιδιώκει την αυτό-αξιολόγηση με ποικίλα μέσα. Είναι ένα σχολείο 
ανοικτό στην κοινωνία και τους προβληματισμούς της. Είναι ένα σχολείο δημοκρατικό 
που σέβεται και προστατεύει την διαφορετικότητα. Είναι ένα σχολείο με ανοικτούς 
ορίζοντες στο επαγγελματικό μέλλον και στην κοινωνική διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών του. Είναι το σχολείο που σέβεται τους κανονισμούς και τους δημόσιους 
θεσμούς διατηρώντας πάντα την ανθρωπιά του. Είναι το σχολείο που αγαπά την 
εκπαίδευση και την μάθηση. Είναι ένα σχολείο στο οποίο αξίζει να αγωνιζόμαστε 
καθημερινά για τους ανθρώπους του. Επιλέγουμε το 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού γιατί είναι 
και για εμάς το δικό μας σχολείο.  


