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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Έναρξη Εγγραφών ςτο ΔΕ Κέρκυρασ και το παράρτημα Λευκίμμησ για το έτοσ 2015-16  

Σο χολείο Δεύτερησ Ευκαιρίασ (ΔΕ) Κέρκυρασ ανακοινώνει πωσ από 1η επτέμβρη 2015 
πραγματοποιούνται εγγραφέσ για τη νέα ςχολική χρονιά, κάθε απόγευμα 6-8μμ. Οι εγγραφέσ 
πραγματοποιούνται ςτην έδρα του ΔΕ Κέρκυρασ (7η παρ. Δον. Δημουλίτςα 7, κτήριο 7ου Δημοτικού 
χολείου Κέρκυρασ) και ςτο παράρτημα Λευκίμμησ (κατόπιν επικοινωνίασ, κτήριο 2ου Δημοτικού 
χολείου Λευκίμμησ ςτισ Ριγγλάδεσ). Πληροφορίεσ ςτο τηλ. 2661044997, την ιςτοςελίδα του ςχολείου 
http://blogs.sch.gr/sdekerk/ και ςτο email mail@sde-kerkyr.ker.sch.gr. 

Σο ΔΕ είναι ένα δημόςιο, δωρεάν, απογευματινό ςχολείο ενηλίκων το οποίο χορηγεί απολυτήριο 
ιςότιμο του Γυμναςίου μετά από 2 έτη φοίτηςησ, χωρίσ το άγχοσ των γραπτών εξετάςεων. 
Απεθύνεται ςε Έλληνεσ πολίτεσ καθώσ και αλλοδαπούσ, κατόχουσ απολυτήρίου Δημοτικού ή 
ιςότιμου τίτλου του εξωτερικού. τα ΔΕ μπορούν να φοιτήςουν επιπλέον όςοι έχουν 
παρακολουθήςει κάποιεσ τάξεισ του Γυμναςίου, χωρίσ να το έχουν ολοκληρώςει.  

Σα μαθήματα του χολείου Δεύτερησ Ευκαιρίασ Κέρκυρασ παρέχονται ςτην πόλησ τησ Κέρκυρασ, ςτο 
7ο Δημοτικό χολείο Κέρκυρασ (7η παρ. Δον. Δημουλίτςα 7, πίςω από το Ψυχιατρείο), και τη Λευκίμμη, 
ςτο 2ο Δημοτικό χολείο Λευκίμμησ (Ριγγλάδεσ). Σο πρόγραμμα ςπουδών διαφέρει από το αντίςτοιχο 
τησ τυπικήσ εκπαίδευςησ ωσ προσ το περιεχόμενο (μόνο 8 μαθήματα), τη διδακτική μεθοδολογία 
(απουςία προκαθοριςμένησ ύλησ και εξετάςεων) και την αξιολόγηςη των εκπαιδευομένων 
(περιγραφική 2 φορέσ το έτοσ), είναι, δε, προςαρμοςμένο ςτισ ανάγκεσ ενήλικων εκπαιδευόμενων. 
Επιπλέον παρέχονται ςυμβουλευτικέσ υπηρεςίεσ από ύμβουλο ταδιοδρομίασ και ύμβουλο 
Ψυχολόγο, οι οποίοι υποςτηρίζουν τουσ εκπαιδευόμενουσ εβδομαδιαία ατομικά και ομαδικά. 

Η μετακίνηςη για τη φοίτηςη ςτο ΔΕ είναι δωρεάν, τόςο με το αςτικό όςο και με το υπεραςτικό 
ΚΣΕΛ Κέρκυρασ, με χρήςη μαθητικού δελτίου που παρέχει το χολείο. Επιπλέον, το χολείο χορηγεί 
βεβαίωςη φοίτηςησ για αναβολή ςτράτευςησ.  

Πληροφορίεσ: 26610-44997, καθημερινά 6-8μμ. 
χολείο Δεύτερησ Ευκαιρίασ 
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