Πλεονεκτιματα ςυμμετοχισ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ των
Εςπερινϊν Λυκείων




Οι υποψιφιοι των Εςπερινϊν εξετάηονται ςε ευκολότερα κζματα απ’ αυτά
ςτα οποία εξετάηονται οι υποψιφιοι των Ημεριςιων ΓΕΛ .
Η διδακτζα φλθ των μακθμάτων των Εςπερινϊν ΓΕΛ είναι μικρότερθ από
τθν αντίςτοιχθ των μακθμάτων των θμεριςιων ΓΕΛ.
Διεκδικοφν ποςοςτό κζςεων 1% επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων ςτα
Πανεπιςτιμια, ΣΕΙ, ΑΠΑΙΣΕ, ΑΣΕ, Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ και
Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ.

Δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ με ςυμμετοχι ςτισ
Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ζχουν όςοι:






Ζχουν φοιτιςει και ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του Εςπερινοφ Γενικοφ
Λυκείου, ι
Ζχουν εγγραφεί ι ζχουν μετεγγραφεί ςτθν τελευταία τάξθ του Εςπερινοφ
Γενικοφ Λυκείου ωσ εργαηόμενοι από βιοποριςτικι ανάγκθ, που οφείλεται
ςτουσ εξισ λόγουσ που προζκυψαν μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από τθν
προτελευταία τάξθ του Λυκείου: α) κάνατο του ενόσ τουλάχιςτον των
γονζων, β) αναπθρία του ενόσ τουλάχιςτον των γονζων ι του γονζα που
ζχει τθν επιμζλειά του, ςε ποςοςτό άνω του 67%, ι
Εγγράφθκαν ςτθν τελευταία τάξθ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου μετά τθ
ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ θλικίασ , ι
Εγγράφθκαν ςτθν τελευταία τάξθ του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου λόγω
ζνταξθσ, ωσ εξαρτθμζνων ατόμων, ςε πρόγραμμα απεξάρτθςθσ που
λειτουργεί κατά τισ προμεςθμβρινζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ.

τον δρόμο για τθν εξζλιξθ και τθν γνϊςθ

Επιλζγω το Εςπερινό Γενικό Λφκειο
Σο Εςπερινό Λφκειο Κομοτθνισ ιδρφκθκε φζτοσ και κα λειτουργιςει από το
ςχολικό ζτοσ 2017-2018. Σα Εςπερινό Γενικό Λφκειο κα εξυπθρετεί τουσ
εργαηόμενουσ μακθτζσ, τισ μθτζρεσ ανιλικων τζκνων και τουσ ανζργουσ τθσ
Ροδόπθσ και των γφρω περιοχϊν. Θα ςυςτεγαςτεί με το Εςπερινό Γυμνάςιο
Κομοτθνισ και το 3ο Γενικό Λφκειο ςτθν οδό Φιλίππου 33.
Η φοίτθςθ ςτο Εςπερινό Λφκειο είναι τετραετισ (Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξθ). Σα
μακιματα αρχίηουν κακθμερινά ςτισ 7:00 μ.μ. και τελειϊνουν το αργότερο ςτισ
10:20 μ.μ. (ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάκε τμιματοσ).

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ

τθν Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ροδόπθσ
Σθλ. :25310 84380 – 25310 84381 Fax : 2531028469

Γιατί να επιλζξετε το Εςπερινό Γενικό Λφκειο


Για να αποκτιςετε Απολυτιριο Λυκείου.



Για να διεκδικιςετε τθν ειςαγωγι ςασ ςτα Πανεπιςτιμια και ΣΕΙ, ςε ποςοςτό
πρόςβαςθσ 1% κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ των ειςακτζων, ςυμμετζχοντασ
ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ των Εςπερινϊν ΓΕΛ ι για να ςυνεχίςετε, ωσ
απόφοιτοι Λυκείου, τισ ςπουδζσ ςασ ςε ςχολζσ εκτόσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ (π.χ. Ι.Ε.Κ.) .







Για να αποκτιςετε υψθλότερο μορφωτικό επίπεδο και περιςςότερεσ
γνϊςεισ, μεγαλφτερθ αυτοεκτίμθςθ και να διεκδικιςετε μία καλφτερθ κζςθ
εργαςίασ ςτο μζλλον.
Για να φοιτιςετε ς’ ζνα φιλικό και ιςυχο ςχολείο με μικρό αρικμό μακθτϊν
(ςυνολικά και ανά τμιμα), ςτο οποίο διδάςκουν εκπαιδευτικοί με διάκεςθ
να ςασ βοθκιςουν να εκπλθρϊςετε τουσ ςτόχουσ ςασ.
Για να ζχετε τθν ευκαιρία να ςυμμετζχετε ςε ποικίλεσ εξωδιδακτικζσ
δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με κζματα πολιτιςμοφ, περιβάλλοντοσ,
αγωγισ υγείασ κ.ά. και ςτοχεφουν ςτθν ευρφτερθ μόρφωςθ και καλλιζργεια
των δεξιοτιτων των μακθτϊν.

Σα βαςικότερα πλεονεκτιματα τθσ
φοίτθςθσ ςε Εςπερινό χολείο

το ςχολείο μασ μποροφν να
φοιτιςουν:

Σο Εςπερινό χολείο αναιρεί τισ ακραίεσ
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, κοινωνικζσ και
οικονομικζσ, του εκπαιδευτικοφ μασ
ςυςτιματοσ διότι θ φοίτθςθ ς’ αυτό:

Ενιλικεσ εργαηόμενοι που ζχουν ςε
κάποια φάςθ διακόψει τισ ςπουδζσ
τουσ.






Δθμιουργεί τθ δυνατότθτα να
ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ όςοι
αναγκάςτθκαν να εγκαταλείψουν το
ςχολείο πριν τισ ολοκλθρϊςουν.
Παρζχει τθ δυνατότθτα επαγγελματικισ
απαςχόλθςθσ και ταυτόχρονθσ
φοίτθςθσ ςε αυτό.
Προςφζρει τθν εναλλακτικι ευκαιρία
ολοκλιρωςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και, ςε όςουσ το
επικυμοφν, τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ
ςτθν Σριτοβάκμια Εκπ/ςθ (ΑΕΙ και ΣΕΙ).

Άνεργοι, κάτοχοι κάρτασ ανεργίασ
του Ο.Α.Ε.Δ.
Μθτζρεσ ανιλικων τζκνων με
αποκλειςτικι οικιακι απαςχόλθςθ.
Ανιλικοι μακθτζσ (από 16 χρονϊν
ζωσ 18 ετϊν) οι οποίοι εργάηονται
και παράλλθλα επικυμοφν να
ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτο
Γυμνάςιο και ςτο Λφκειο.

Απόκτθςθ απολυτθρίου Εςπερινοφ Λυκείου
Οι μακθτζσ τθσ Δ` Σάξθσ Εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων μποροφν :

Οι μακθτζσ εγγράφονται ςε Εςπερινά χολεία λόγω
 τθσ εργαςίασ τθν θμζρα  τθσ θλικίασ  των αυξθμζνων οικογενειακϊν
υποχρεϊςεων  τθσ ευκολίασ του επιπζδου φοίτθςθσ ςτα εςπερινά ςχολεία
 τθσ επικυμίασ απόκτθςθσ περιςςότερων γνϊςεων  τθσ ολοκλιρωςθσ
των ςπουδϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ  τθσ ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν
ςε ςχολζσ των ΑΕΙ – ΣΕΙ κακϊσ και ςε ςχολζσ εκτόσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(π.χ. Ι.Ε.Κ.)  τθσ βελτίωςθσ τθσ υπάρχουςασ εργαςιακισ κατάςταςθσ
(απόκτθςθ τυπικϊν αλλά και ουςιαςτικϊν προςόντων)  τθσ εφρεςθσ
καλφτερθσ εργαςίασ

α) να ςυμμετζχουν ςε ενδοςχολικζσ εξετάςεισ (ςτα ςχολεία φοίτθςισ τουσ) και
ςε κζματα που ορίηονται από τον φλλογο διδαςκόντων, αποκλειςτικά και
μόνο για τθν απόκτθςθ απολυτιριου τίτλου. Εφόςον αποκτιςουν
απολυτιριο Εςπερινοφ Λυκείου και πλθροφν τισ προχποκζςεισ που
αναφζρονται παρακάτω, μποροφν οποιοδιποτε επόμενο ζτοσ να λάβουν
μζροσ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ των Εςπερινϊν ΓΕΛ και να διεκδικιςουν
τθν πρόςβαςι τουσ ςτα Πανεπιςτιμια, ΣΕΙ, ΑΠΑΙΣΕ, ΑΣΕ, Εκκλθςιαςτικζσ
Ακαδθμίεσ και Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ςε ποςοςτό κζςεων επιπλζον
του αρικμοφ ειςακτζων (1%)
β) να λάβουν μζροσ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ των Εςπερινϊν ΓΕΛ τθ χρονιά
τθσ αποφοίτθςισ τουσ, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται
παρακάτω και να διεκδικιςουν τθν πρόςβαςι τουσ ςε όςα αναφζρονται
παραπάνω.

