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Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Ενισχύονται οι εκπαιδευτικές υποδομές στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, καθώς θα λειτουργήσει Σχολείο Δεύτερης

Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Αυτό αποφασίστηκε σε κοινή απόφαση (Αρ. 1357/10-2-14) των υπουργείων Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση ένα από τα  τέσσερα σχολεία που θα ιδρυθούν στο νομό

Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ τα υπόλοιπα τρία στους δήμους  Κορδελιού-

Εύοσμου, Λαγκάδα και Δέλτα.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, που δεν έχουν ολοκληρώσει την

εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το

απολυτήριο του Γυμνασίου.

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα, ενώ τα

μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, που

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το

2000 και στηρίχτηκε σε τρεις βασικές αρχές. 

Πρώτον: ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των

εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους. Δεύτερον: υποστήριξη των

εκπαιδευόμενων σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και τρίτον: εκπαιδευτικό προσωπικό

και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων

τα οποία αναλαμβάνουν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα

εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο. Η εμπειρία τους από τη

συνέχιση των σπουδών τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και οι επιδόσεις τους μαρτυρούν ότι

αυτό που κέρδισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση για την ίδρυση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο δήμο μας. Μια απόφαση

που αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχεται στα σχολεία μας και ενισχύει τις δυνατότητες σε

ενήλικες να ολοκληρώσουν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Έρχεται δε να προστεθεί στην τεράστια

προσπάθεια που κάνει ο δήμος μας για τη βελτίωση της σχολικής στέγης, με 8 υπό κατασκευή και μελέτη

σχολεία, καθώς και δύο νέα μεγάλα κλειστά γυμναστήρια στο Φίλυρο και στο Χορτιάτη. Αποδεικνύοντας έτσι

και στην πράξη ότι η παιδεία είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», σημειώνει σε μήνυμα του ο δήμαρχος

Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια τον υφυπουργό Παιδείας Κων/νο

Γκιουλέκα για την αξιολόγηση των υποδομών του δήμου και την πρωτοβουλία του να τον επιλέξει για την

ίδρυση μιας παρόμοιας σημαντικής εκπαιδευτικής επιλογής.
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