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Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, Νίκος Κολοβός, η ηθοποιός, Κλειώ Δανάη
Οθωναίου και ο σκηνοθέτης Μιχάλης Σιώνας διαβάζουν αποσπάσματα από το
συλλογικό βιβλίο «Συναισθηματικές Αποχρώσεις» του 3ου Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας στην παρουσίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, τη
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.

Οι «συναισθηματικές αποχρώσεις» είναι το πέμπτο βιβλίο, που γράφτηκε από τους
μαθητές του σχολείου, στο πλαίσιο των μαθημάτων Δημιουργικής Γραφής, τα οποία
πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 και στο Θερινό Σχολείο 2019.

Σε συνεργασία με το Μ.Π.Σ. “Δημιουργική Γραφή” του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας και το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. “Δημιουργική Γραφή” του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών
και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να
συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του
Γυμνασίου (νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη)
και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες
από Δευτέρα έως Παρασκευή.
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Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2000 με τη λειτουργία του
πρώτου ΣΔΕ στο Περιστέρι, και στηρίχτηκε σε τρεις βασικές αρχές:

ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες
των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους
υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες
εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν
Από το 2000 μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν 58 ΣΔΕ σε όλη τη χώρα όπως και αρκετά
παραρτήματα (τμήματα εκτός έδρας). Οκτώ Σχολεία λειτουργούν μέσα σε σωφρονιστικά
καταστήματα.

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.
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