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∆ελτίο Τύπου

Συνάντηση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης με τη ∆ιευθύντρια 

και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας Πατρών 

 
 
Συνάντηση με την κ. Κυρίτση Ιωάννα, ∆ιευθύντρια του Σχολείου ∆εύτερης 

Ευκαιρίας Πατρών καθώς και με τους εκπαιδευτικούς κ. Αθανασόπουλο 

Αναστάσιο, κ. ∆ουγκλιά Κωνσταντίνο, κ. Καρποντίνη Χριστίνα και κ. 

Κοτσοπούλου Μαρία είχε την  Πέμπτη (03/03/2011), ο Περιφερειακός 

∆ιευθυντής Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας κ. 

Παναγιωτόπουλος Γιώργος. 

 

Στόχος της συγκεκριμένης συνάντησης, πέραν του σκοπού της γνωριμίας με 

το εκπαιδευτικό προσωπικό της εν λόγω σχολικής μονάδας, ήταν η 

δημιουργία των προϋποθέσεων και του πλαισίου συνεργασίας των δύο 

φορέων, εφόσον αποτελεί κοινή επιδίωξη η συνεργασία και προβολή των 

δράσεων του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας Πατρών στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

Ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι «τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 

αποτελούν ένα ευέλικτο καινοτομικό πρόγραμμα που στοχεύει στην 



καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, όσων ατόμων εγκατέλειψαν 

πρόωρα την υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία και τους παρέχεται  μέσω 

αυτών η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαιδευτική 

διαδικασία ως ενήλικες πλέον, ώστε να αποκτήσουν απολυτήριο ισότιμο με 

αυτό του Γυμνασίου έπειτα από διετή φοίτηση. Στη σημερινή εξελισσόμενη 

κοινωνική πραγματικότητα,  η διά βίου μάθηση έχει καταστεί αναγκαιότητα 

για όλους τους πολίτες. Όσο ποτέ άλλοτε θα πρέπει να καλλιεργήσουμε τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνες, οι οποίες είναι σημαντικές  για όλη τη 

διάρκεια της ζωής μας. Είναι σημαντικές,  όχι μόνο για να αναπτύσσουμε την 

προσωπικότητά μας, αλλά για να μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά στην 

κοινωνία στην οποία ζούμε και να είμαστε σε θέση να επιτυγχάνουμε σε έναν 

μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της 

ψηφιακής επανάστασης η εκπαίδευση θα πρέπει να συμβάλλει στην 

διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ικανών να ανταπεξέλθουν στις  κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες, που αναμορφώνονται με  ραγδαίο ρυθμό». 

 

Με την επίσκεψη αυτή εγκαινιάζεται ένας κύκλος συνεργασίας μεταξύ των 

δύο φορέων, που θα οδηγήσει σε στοχευμένες δράσεις. Συνάμα 

αποφασίστηκε, συναντήσεις αυτού του τύπου να γίνονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, με σκοπό την ανταλλαγή εποικοδομητικών απόψεων και 

προτάσεων, προς μια επιτυχή και θετική προώθηση των δράσεων του εν 

λόγω σχολείου με την αρωγή και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος. 
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