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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ευρωπαϊκή βράβευση για την ομάδα "Digital & Green Waves" 
της 2ης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ 

 
Το Βραβείο Αριστείας του ευρωπαϊκού διαγωνισμού φωτογραφίας Photo Award 
2020 του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης), απένειμε στην ομάδα "Digital & Green Waves" της 2ης Επαγγελματικής 
Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ ο Ευρωπαίος Επίτροπος 
Απασχόλησης Nicolas Schmit, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (9-13 Νοεμβρίου). H ομάδα αποτελείται από τις μαθήτριες 

Ελένη Φρανσίζη, Ελευθερία-Γιαννούλα Σοκολάκη, Ελευθερία Πίγκα, Σοφία Τσοχαταρίδου 
και από τον εκπαιδευτικό Θεόφιλο Στουπιάδη. 
 
Οι μαθήτριες φοιτούν στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου 
της 2ης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ και 
διαγωνίστηκαν ανάμεσα σε 43 ομάδες μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΚ) από 13 ευρωπαϊκές χώρες. Οι 43 ομάδες αποτελούνταν από 143 

μαθητές, 39 εκπαιδευτικούς και 34 φορείς ΕΕΚ. Ζητήθηκε από τους μαθητές να 
μοιραστούν μια ιστορία με φωτογραφίες μιας αξέχαστης εμπειρίας επαγγελματικής 
μάθησης με θέμα τις "Πράσινες & Ψηφιακές Δεξιότητες". 
 
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια εκδήλωση όπου 
τοπικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί φορείς ΕΕΚ παρουσιάζουν και αναδεικνύουν τις δράσεις 
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχει μια πλατφόρμα για να γίνει ευρύτερα γνωστό το 
δυναμικό της ΕΕΚ και μια ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.  
 
Η φετινή, πέμπτη κατά σειρά, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων ήταν 
μία 100% διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία 
με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φετινό θέμα 
αφορούσε τις Πράσινες και Ψηφιακές Μεταβάσεις, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 

«Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» και της στρατηγικής για «Μια Ευρώπη έτοιμη για την 
ψηφιακή εποχή». 
 
Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας, τα Βραβεία Αριστείας ΕΕΚ αναγνωρίζουν άτομα 
και Oργανισμούς για τις προσπάθειές τους στην προώθηση και προσφορά υψηλής 
ποιότητας της ΕΕΚ. Τα βραβεία είναι μια γιορτή δέσμευσης για την ΕΕΚ και έχουν 
σχεδιαστεί για να αναδείξουν την ποιότητα στην ΕΕΚ, να παρέχουν ορατότητα στους 
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νικητές, να παρακινήσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη δικτύων και ευκαιριών σταδιοδρομίας. Οι νικητές των Βραβείων Αριστείας 2020 
τιμήθηκαν στην τελετή λήξης της Εβδομάδας και αποτελούν όλοι εμπνευσμένα 
παραδείγματα αριστείας στην ΕΕΚ. 
 
Η 2η ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ αποτελεί ένα παράδειγμα καλής 
πρακτικής στην επαγγελματική εκπαίδευση, συμμετέχοντας από το 2017 με διάφορες 
εκδηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και καταφέρνοντας 
να πετύχει πολλές διακρίσεις. Το 2017 η εκπαιδευτικός και Διευθύντρια της 2ης ΕΠΑ.Σ. 
μαθητείας Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ, βραβεύτηκε με το Βραβείο Αριστείας στην κατηγορία 
"Εκπαιδευτικοί", στο πλαίσιό της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων. 
 
Η συμμετοχή των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ  σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς προωθεί και προβάλλει 
τις επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών. 
Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των νέων αποτελεί προτεραιότητα και στόχο του σχολείου, 
ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία για την ομαλή 
μετάβαση τους στην αγορά εργασίας. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
αποτελεί ανάχωμα και ευκαιρία αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και πρέπει να 
αποκτήσει στην κοινότητα τη θέση που της αξίζει.   
 
Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το 
μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο 

μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική 
εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις 
απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. 
 
Οι μαθητές των 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: 

 

 Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση 

 Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 

 Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα 

 Δικαιούνται μέχρι 30 ημέρες σπουδαστική άδεια με αποδοχές 

 Δικαιούνται αναβολή στράτευσης 

 Έχουν πρόσβαση σε επίδομα στέγασης και σίτισης, εφόσον είναι δικαιούχοι. 
 
Για να δείτε τους νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας Cedefop Photo Award 2020, 

επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/photo-
galleries/cedefopphotoaward-2020-winners  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:  
 
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-
2017_en  
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.oaed.gr/epas  
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