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Σας καλωσορίζουμε στη φετινή Έκθεση με τίτλο «Παρουσίαση 
Έργων  μαθητών στην Τοπική Κοινωνία» του 1ου ΕΠΑ.Λ. 
Φλώρινας, του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας και του 1ου 
ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου, που οργανώνει το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο 
Φλώρινας. Τα  έργα κατασκευάστηκαν από τους μαθητές υπό την 
επίβλεψη των καθηγητών ειδικοτήτων, στο πλαίσιο των 
εργαστηριακών μαθημάτων. Με την έκθεση αυτή πραγματοποιείται 
άνοιγμα του σχολείου μας στην τοπική κοινωνία, στις επιχειρήσεις, 
στους επαγγελματίες και στους γονείς.  
Τα έργα των μαθητών είναι ένα δείγμα του μόχθου και της 
προσπάθειας που γίνεται στα Επαγγελματικά Λύκεια,  έτσι  ώστε 
να καλλιεργηθούν  κλίσεις και δεξιότητες στους μαθητές για να 
μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα και να ενταχθούν  στην 
αγορά εργασίας.  
Παρά την οικονομική κρίση και τις ολοένα μειωμένες 
επιχορηγήσεις προς τα σχολεία,  οι μαθητές με την καθοδήγηση 
των καθηγητών τους,  κατάφεραν να κατασκευάσουν αυτά τα έργα 
και να τα εκθέσουμε σήμερα εδώ. 
Η πολιτεία από την πλευρά της με τον τελευταίο νόμο  4186 του 
2013 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στοχεύει στην προώθηση 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την ενίσχυση 
της μάθησης στο χώρο εργασίας. Επιδιώκει τη στενότερη 
διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας και την οικονομία, έτσι 
ώστε να προσελκύσει ο τομέας αυτός περισσότερους νέους. 
  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CEDEFOP  (του Κέντρου 
Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την  Επαγγελματική  
Εκπαίδευση  και  Κατάρτιση) έως το 2020 το 60% των θέσεων 
εργασίας στην Ελλάδα θα απαιτούν προσόντα και δεξιότητες 
μεσαίου επιπέδου, που αποκτώνται μέσα από την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 
Για αυτό και εμείς ως φορείς και κοινωνία πρέπει να εστιάσουμε 
και να  βοηθήσουμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε να 
αρθούν  οι διάφορες προκαταλήψεις που επικρατούν.  
Τέλος, ευχαριστώ τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των 
Επαγγελματικών Λυκείων, την Υποδιευθύντρια  και τους 



Υπεύθυνους Τομέων του Εργαστηριακού Κέντρου,  όλους τους 
Εκπαιδευτικούς και  φυσικά τους πρωταγωνιστές αυτής της 
εκδήλωσης «τους Μαθητές». 
Στη συνέχεια και μετά το πέρας των χαιρετισμών οι μαθητές και οι 
συνάδελφοι θα σας ξεναγήσουν και θα σας ενημερώσουν για τα 
έργα που κατασκεύασαν. Εμείς από την πλευρά μας   
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε όλο και πιο 
καινοτόμα έργα. Για να το πετύχουμε βέβαια αυτό χρειαζόμαστε τη 
διαρκή στήριξή σας. 
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. 
Ευχαριστώ επίσης τον κ. Νικολάου Νικόλαο που καθιέρωσε 
πέρυσι την πραγματοποίηση αυτής της Έκθεσης.  
 


