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ΘΕΜΑ: «Απολογισμός Έκθεσης Έργων Μαθητών ΕΠΑΛ με τίτλο: «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί
στην Κεντρική Μακεδονία» και της Ημερίδας για την Μαθητεία στο ΝΟΗΣΙΣ»

Το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Mαΐου 2018
έπεσε η αυλαία της Έκθεσης: «Το ΕΠΑΛ
δημιουργεί στην Κεντρική Μακεδονία» που
πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 9 – 11 Mαΐου
στο ΝΟΗΣΙΣ. Για τρείς ημέρες η καρδιά της
επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κεντρική
Μακεδονία «χτυπούσε» στο ΝΟΗΣΙΣ.
Η Έκθεση διοργανώθηκε από την Περιφερειακή
Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
καθώς και το ΝΟΗΣΙΣ. Παράλληλα με την Έκθεση
διοργανώθηκε και η Ημερίδα για τη Μαθητεία στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου», όπου
προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ο Διευθυντής
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
ΥΠΠΕΘ
κ.
Μουστάκας,
ο
Διευθυντής
Γραφείου
Υφυπουργού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ.
Κοτσιφάκης και η κ. Καφετζοπούλου από το
τμήμα Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ. Τους επίσημους
από το Υπουργείο Παιδείας καλωσόρισαν ο
πρόεδρος του ΝΟΗΣΙΣ κ. Σιγάλας
και ο
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ.
Ανανιάδης, τονίζοντας την σπουδαιότητα της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τα
οφέλη της Μαθητείας, κυρίως για τους
απόφοιτους των ΕΠΑΛ.

Στην αρχή της εκδήλωσης βραβεύτηκε η ΕΡΤ3
για τη συνεχή υποστήριξη που προσφέρει στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην
προβολή εκδηλώσεων της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Κατά την διάρκεια της Ημερίδας ακούστηκαν
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από εκπροσώπους
φορέων όπως: το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο με τον κ. Βλαχογιάννη, το Κέντρο
Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης με
την κ. Παγούνη, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής
και Ασφάλειας Εργασίαςμε τον κ. Ταργκουτζίδη,
το Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης
Θεσσαλονίκης «η Αναγέννηση» - με την κα
Καρακίζη,
το
Γενικό
Νοσοκομείο
"Παπαγεωργίου" με την κα Πουρτουλίδου, το
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δήμου
Θέρμης, με τον κ. Γιοργιλά. Τέλος παρεμβάσεις
στη συζήτηση πραγματοποίησαν, εκ μέρους του
CEDEFOP, ο κ. Ζαχείλας και ο κ. Αθανασόπουλος
για το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ. και το Πρόγραμμα Νέα Αρχή για τα
ΕΠΑ.Λ. Την ευθύνη της διοργάνωσης της
Ημερίδας είχαν η ομάδα της Μαθητείας της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο κ.
Μπαλόμπας Παναγιώτης, η κα Παπάζογλου
Χρύσα, ο κ. Γιαννουλάκης Θεολόγης και ο κ.
Φελέκης Ιωάννης.
Η
Έκθεση
Έργων Μαθητών ΕΠΑΛ
υποστηρίχτηκε από περισσότερα από 50
Επαγγελματικά Λύκεια και Εργαστηριακά Κέντρα
της Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότεροι από 60
εκπαιδευτικοί και 90 μαθητές συμμετείχαν
ενεργά ως εκθέτες έργων, πραγματοποιώντας
επιδείξεις και παράλληλες δράσεις.
Ένα μεγάλος όγκος μαθητών Γυμνασίων, ΕΠΑΛ
αλλά και επισκεπτών του ΝΟΗΣΙΣ περιηγήθηκαν
στην έκθεση, κατά το τριήμερο 9-11 Μαΐου. Ο
αριθμός ξεπέρασε τους 850 επισκέπτες, παρ’
όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που
αντιμετώπισαν εκείνο το διάστημα.
Εκπρόσωποι από τα ΚΕΣΥΠ Θέρμης, Κιλκίς,
Θερμαϊκού και Λαγκαδά προσέφεραν πολύτιμη
ενημέρωση προς τους μαθητές στην βιβλιοθήκη
του ΝΟΗΣΙΣ, ενώ οι μαθητές από το ΕΠΑΛ
Επανομής πρόσφεραν μία εξαιρετική θεατρική
παράσταση προς το κοινό του ΝΟΗΣΙΣ στο

συνεδριακό Κέντρο.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές,
εκπαιδευτικούς, διευθυντές ΕΠΑΛ και ΕΚ της
Κεντρικής Μακεδονίας για την άριστη
συνεργασία. Αποτέλεσαν την ψυχή και την
κινητήρια
δύναμη
της
Έκθεσης.
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους
Συντονιστές των Τομέων και τους Σχολικούς
Συμβούλους για την πολύτιμη συμβολή τους
στο στήσιμο της εκδήλωσης. Καταφέρανε μέσα
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να
συντονίσουν όλες τις παρουσιάσεις έργων του
τριημέρου και τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Επιπλέον, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους
υπευθύνους ΚΕΣΥΠ της Κεντρικής Μακεδονίας
που συμμετείχαν το τριήμερο.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
τους ανθρώπους της Οργανωτικής Επιτροπής,
που με χαμόγελο και ευγένεια εξυπηρέτησαν
τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της Έκθεσης:
-Την ομάδα της Μαθητείας της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με τον Παναγιώτη
Μπαλόμπα, την Χρύσα Παπάζογλου, Θεολόγη
Γιαννουλάκη και Ιωάννη Φελέκη.
- Την Γραμματεία της Εκδήλωσης, την Αντιόπη
Σαρακενίδου που ήταν συνδετικός κρίκος όλων
των συντελεστών της έκθεσης.
- Το προσωπικό του ΝΟΗΣΙΣ για την πολύτιμη
συνεισφορά τους στην διοργάνωση.
- Τους Τεχνικούς εκδήλωσης και μεταδόσεων, Αγοραστούδη Θωμά, Κουκλιάτη Δημήτριο και την εκπαιδευτικό –
δημοσιογράφο Χρύσα Παλάζη για την εξαιρετική τους συμμετοχή. Κατόρθωσαν μέσα από ένα τηλεοπτικό
τριήμερο μαραθώνιο να φιλοξενήσουν συνεντεύξεις μαθητών και εκπαιδευτικών των τομέων. Τα βίντεο των
συνεντεύξεων καθώς και φωτογραφικό υλικό φιλοξενούνται ήδη στην ιστοσελίδα της έκθεσης
www.epal.kmaked.eu
Θα επιθυμούσαμε οι διευθυντές των σχολείων που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν την έκθεση, να αποστείλουν
την λίστα μαθητών – εκπαιδευτικών στο email της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας,
(mail@kmaked.pde.sch.gr) ώστε να ετοιμαστούν και να αποσταλούν οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής-Παρακολούθησης.
Είναι σημαντικό στο μέλλον να βρίσκονται τέτοιες ευκαιρίες, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να ενώνουν τις
δυνάμεις τους και να προβάλουν το σημαντικό έργο που πραγματοποιείται σε όλα τα ΕΠΑΛ.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης
Γεωλόγος - Θεολόγος

