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Ευρωπαϊκό Βραβείο για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΑμεΑ Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ
Σήμερα, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η απονομή του Ευρωπαϊκού
Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας (European Innovative Teaching Award) στο Εκπαιδευτικό
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης
του ΟΑΕΔ (ΕKEK AμεΑ Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ), από την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+
“EmployAble” στην κατηγορία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ΕKEK
AμεΑ Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ είναι μία από τις τέσσερεις εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα,
ανάμεσα σε συνολικά 104 δομές, που θα βραβευτούν.
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας είναι ένας νέος θεσμός της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το
2025, με κύριο στόχο την ανάδειξη των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και
των σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Η απονομή των βραβείων από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ), πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού των ημερών Erasmus
2021 και αφορά στα προγράμματα που διεξήχθησαν από το 2014 μέχρι το 2020.
Το ΕKEΚ AμεΑ Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ στο οποίο σπουδάζουν 177 έφηβοι και νέοι με
αναπηρία, 15 έως 26 ετών, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και
πρακτική), στην κοινωνικοποίηση και κατ’ επέκταση στην απασχόλησή τους σε διάφορους
τομείς της οικονομίας, ενώ παράλληλα οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ψυχοκοινωνική και
συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς κ.α.). Στόχος είναι η προετοιμασία όλων των σπουδαστών για την απόκτηση
επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την ισότιμη και ομαλή
εργασιακή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής
συνείδησης και εμπειρίας.
Το πρόγραμμα “EmployAble” υλοποιήθηκε με συνεργάτη και φορέα υποδοχής το National
Star College στο Cheltenham του Ηνωμένου Βασιλείου με αντικείμενο την προώθηση των
νέων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και την απασχόληση. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν
30 σπουδαστές, 25 εκπαιδευτικοί και 15 συνοδοί και περιλάμβανε δράσεις κατάρτισης
εκπαιδευτικών και σπουδαστών και απασχόλησης σπουδαστών σε θέσεις εργασίας στις
κοινωνικές επιχειρήσεις του National Star College. Συγκεκριμένα, μια ομάδα σπουδαστών
απασχολήθηκε σε επιχείρηση των εκτυπώσεων, όπου καταρτίστηκαν στο σχεδιασμό
λογοτύπων, το τύπωμα σε κούπες, ύφασμα και ξύλο, εξοικειώθηκαν με τα μηχανήματα, τα
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εργαλεία και τα ηλεκτρονικά μέσα και γενικότερα με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης,
ενώ άλλη ομάδα τοποθετήθηκε σε επιχείρηση εστίασης, όπου οι νέοι απέκτησαν εργασιακή
εμπειρία στις υπηρεσίες εστιατορίου, μπροστά και πίσω από τον πάγκο, όπως στη
μαγειρική, το στρώσιμο των τραπεζιών, το σερβίρισμα, τις παραγγελίες, το χειρισμό της
μηχανής του καφέ, κτλ. Οι σπουδαστές καταρτίστηκαν επίσης στην εξυπηρέτηση πελατών
μέσω κοινωνικής επιχείρησης πώλησης τροφίμων, αναψυκτικών, αλλά και προϊόντων που
κατασκευάζονται στα επαγγελματικά εργαστήρια του κολεγίου, μαθαίνοντας με τον τρόπο
αυτό πώς λειτουργεί ένα εμπορικό κατάστημα.
H αντίστοιχη εκδήλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορά σε όλα τα βραβευθέντα σχέδια,
θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 20 Οκτωβρίου 2021 και θα είναι προσβάσιμη
διαδικτυακά.
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