
Κα Υφυπουργέ, 

Κύριε Περιφερειάρχη, 

Κύριε Δήμαρχε, 

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, 

Κύριε Αντιδήμαρχε, 

Κυρία Πρόεδρε της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, 

Κυρία Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Ηπείρου, 

Κύριε Διευθυντά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, 

Αγαπητοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, 

Κε Διευθυντά της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 

 

… τη σημερινή ημέρα με μεγάλη χαρά το σχολείο μας την αφιερώνει 

στη διεξαγωγή μιας μικρής εκδήλωσης προκειμένου κι εμείς με τη σειρά 

μας να τηρήσουμε το πατροπαράδοτο έθιμο της κοπής της Βασιλόπιτας 

για το καλό της νέας χρονιάς! 

… κι αυτή η εκδήλωση έχει οργανωθεί με πολύ μεράκι και μεγάλο 

ενθουσιασμό από τους μαθητές μας, που παρά τις μαθητικές, τις 

επαγγελματικές και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, πάντα 

βρίσκουν τον απαραίτητο χρόνο για να σχεδιάσουν προσεκτικά και να 

οργανώσουν με επιδεξιότητα εξαιρετικές εκδηλώσεις, γεμάτες 

ευαισθησία και κοινωνικά μηνύματα! 

… τι να πρωτοθυμηθώ … την εκδήλωση της 14ης Δεκεμβρίου 2017 «Τα 

Χριστούγεννα στην Ήπειρο της Παράδοσης και της Προσφοράς», την 

εκδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου 2018 «…όταν ο κύκλος ανοίξει … εγώ κι 

εσύ μαζί…», την επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου για την ενίσχυση 



της προσπάθειας στήριξης των παιδιών, της διοίκησης και του 

προσωπικού της,   αλλά κι όλες τις άλλες εκδηλώσεις σύσφιξης και 

ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας! 

Είναι αλήθεια ότι όλες οι εκδηλώσεις μας έχουν ως κοινή συνισταμένη 

την προσπάθεια μετάδοσης του σημαντικού μηνύματος της «πλήρους 

ένταξης και ισότιμης συμμετοχής  όλων χωρίς αποκλεισμούς και 

εξαιρέσεις». Οι δράσεις μας στοχεύουν τόσο στη βελτίωση των 

ατομικών γνωστικών και επαγγελματικών εφοδίων και 

προσωπικών χαρακτηριστικών των μαθητών μας, όσο και στην 

ενίσχυση των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων και 

χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 

συνοχής της κοινωνίας μας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης!!! 

… εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός λειτουργίας των Εσπερινών 

Σχολείων .. καθώς δίνουν νέες ευκαιρίες για τυπική εκπαίδευση σε 

όσους έχασαν ή δεν αξιοποίησαν τις πρώτες τους ευκαιρίες 

εκπαίδευσης ως έφηβοι. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών μας είναι άνθρωποι που 

επιστρέφουν στο σχολείο μετά από πολλά χρόνια, είτε για να κάνουν 

κάποιο ενδόμυχο επαγγελματικό όνειρό τους πραγματικότητα, που 

συχνά είναι η ανεύρεση εργασίας με καλές αποδοχές ή η αναζήτηση για 

καλύτερες συνθήκες εργασίας για όσους ήδη εργάζονται, είτε απλά για 

να ενσωματωθούν σε μια κοινωνική ομάδα για να βελτιώσουν την 

καθημερινότητά τους και να νιώσουν καλύτερα. Επίσης, ένα αρκετά 

σημαντικό ποσοστό των μαθητών μας έρχονται προσδοκώντας την 

εισαγωγή τους σε κάποια σχολή της μεταδευτεροβάθμιας ή της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εμείς από την πλευρά μας, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο 

δουλεύουμε καθημερινά για τη βελτίωση του γνωστικού, του 

επαγγελματικού και του κοινωνικού προφίλ των μαθητών μας ώστε: 

• να αποκτήσουν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες για την 

κατοχύρωση επαγγελματικής επάρκειας σε κάποια σύγχρονη 

ειδικότητα, που οι ίδιοι έχουν επιλέξει, ώστε να διεκδικήσουν 



καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, εντός 

ή εκτός των ελληνικών συνόρων, 

• να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, εφαρμόζοντας 

προϋπάρχουσες γνώσεις σε πραγματικά εργασιακά 

περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα να αποκτήσουν νέες γνώσεις που 

θα τους εμπλουτίσουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους για ένα 

περισσότερο αναβαθμισμένο επαγγελματικό προφίλ, 

• να ενισχύσουν και να αναδείξουν τη δημιουργικότητα και την 

ικανότητά τους να εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές, 

• εν τέλει να στηριχθούν ψυχοκοινωνικά και να ενισχύσουν την 

αυτοεκτίμησή τους, να αυξήσουν τη διάθεσή τους για 

συνεργασία και τη συμμετοχή τους σε ομαδικές μαθησιακές και 

κοινωνικές δράσεις, να αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα και νέους 

φίλους. 

Γι αυτό … παράλληλα με το τυπικό πρόγραμμα σπουδών  το σχολείο μας 

επιπλέον υλοποιεί ένα σύνολο συμπληρωματικών δράσεων, όπως: 

• Το πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στη 

γλώσσα και τα μαθηματικά,  

• Το πρόγραμμα υποστήριξης των μαθητών  μέσω της Στελέχωσης 

του σχολείου μας με ψυχολόγο. 

• Την Υλοποίηση του Χρηματοδοτούμενου Σχεδίου Δράσης  με 

τίτλο «Από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό στον Απόστολο 

Βαρνάβα: Διαδρομές σε μονοπάτια Θρησκευτικού Τουρισμού 

από την Ήπειρο ως την Κύπρο» 

• Την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο πολιτιστικών και 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων, όπως και προγραμμάτων 

επαγγελματικού προσανατολισμού,  

• Τις δράσεις κινητικότητας στην Ευρώπη, υλοποιώντας ERASMUS+ 

Σχέδια  κινητικότητας . 

Κι αυτό προκειμένου να συμβάλλουμε κι εμείς με τη σειρά μας στην 

ενίσχυση του κοινωνικού κι μαθησιακού ρόλου της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, διότι η ενίσχυσή της αποτελεί ουσιαστικό μέτρο που 

μπορεί να συμβάλει στην άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων του 



παρελθόντος και να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις της 

ελληνικής κοινωνίας, παρέχοντας ουσιώδεις επαγγελματικές 

προοπτικές στους αποφοίτους της. 

Κα Υφυπουργέ, 

με τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο σχολείο μας, το 2ο Εσπερινό 

Επαγγελματικό Λύκειο Ιωαννίνων, ενισχύετε τη δυναμικότητα της 

Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την αναδεικνύετε ως 

ένα σημαντικό πυλώνα της προσπάθειας της χώρας μας να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις στο τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, της πρακτικής εξάσκησης και της 

μαθητείας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των χαρακτηριστικών του 

ανθρώπινου δυναμικού και την υποστήριξη της ανάταξης και 

αναδιάταξης της οικονομίας της χώρας μας. 

Γι αυτό … σας ευχαριστούμε θερμά … 

 

Παρακαλώ τώρα τον πάτερ Φίλιππο, μαθητή και φίλο του σχολείου μας 

.. να ξεκινήσει την τελετή λειτουργίας της κοπής της Βασιλόπιτάς μας, 

που για 3η συνεχόμενη χρονιά αποτελεί ευγενική προσφορά των 

σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ … 

 


