
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η φοίτηση στα Εσπερινά Σχολεία 

(Γυµνάσια/Λύκεια) οδηγεί σε απόκτηση 

απολυτηρίου ισότιµου και αντίστοιχου

µε το απολυτήριο των πρωινών σχολείων

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Σχολείων 

(Γυµνασίων/Λυκείων) µπορούν

να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις

και να διεκδικήσουν θέση σε σχολές 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

αξιοποιώντας τις υπεράριθµες θέσεις 

που παραχωρούνται σε ειδικές κατηγορίες 

στα ∆ηµόσια Πανεπιστήµια.

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α - Λ Υ Κ Ε Ι Α

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχοµένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και 
η Επιτροπή δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.



Βασικές αρχές λειτουργίας των Εσπερινών
ως σχολείων δεύτερης ευκαιρίας

Τα Εσπερινά Σχολεία είναι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας µε µεγάλη 
σηµασία στην αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος 
ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης του ατόµου, κοινωνικής συνοχής 
και διασφάλισης ποιότητας ζωής σε κάθε πολίτη. Η λειτουργία τους 
θεµελιώνεται στις αρχές και επιδιώξεις της ∆ιά βίου Μάθησης και 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αποσκοπεί σε βασική και αντισταθ-
µιστική εκπαίδευση, η οποία θα συµβάλει σε ένταξη και επανέντα-
ξη των φοιτούντων στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ζωή 
του τόπου τους.

Τα Εσπερινά Σχολεία αποτελούν µια σηµαντική πολιτική του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας για 
την αντιµετώπιση του φαινοµένου της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου, καθώς επίσης και της αντιµετώπισης του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Παράλληλα, δίνουν στους ενήλικες εκπαιδευόµενους 
ακόµα µια ευκαιρία να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να απο-
κτήσουν προσόντα τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Καινοτοµίες των Εσπερινών Σχολείων

I Φοίτηση µόνο ενήλικων (18 χρονών και άνω).
I Ένταξη προγραµµάτων αλφαβητισµού στο Γυµνάσιο στα Ελληνι-
 κά, Μαθηµατικά, Αγγλικά και στην Πληροφορική.
I Εξ αποστάσεως και µεικτής διδασκαλίας (blended teaching)
 προγράµµατα.
I Ευέλικτα προγράµµατα στη Β́  και Γ́  Λυκείου, τα οποία οδηγούν
  σε Οµάδες Προσανατολισµού (ΟΜΠ) και Κατευθύνσεις. Οι φοι-
 τούντες µπορούν να αποκτήσουν απολυτήριο Λυκείου και, εάν το
  επιθυµούν, να διεκδικήσουν θέση σε Πανεπιστήµιο.
I Μείωση των διδασκοµένων µαθηµάτων και των ωρών παραµο-
 νής στο σχολείο.
I Πιστοποίηση της µη τυπικής και άτυπης µάθησης.
I Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
I Ενίσχυση της συµβουλευτικής και της ψυχολογικής υποστήριξης
  των φοιτούντων.

I Συνεργασία µε την κοινότητα και την αγορά εργασίας. 
I Υποστήριξη της φοίτησης µε κοινωνικά µέτρα: Απασχόληση των
 παιδιών των φοιτούντων από νηπιαγωγό/δάσκαλο σε γειτονικό
  σχολείο κατά τις ώρες φοίτησης των γονιών.

Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας
των Εσπερινών Σχολείων

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας επικεντρώνεται στους ακόλουθους τοµείς:

1 I Νέοι κανονισµοί λειτουργίας.

2 I Νέο µοντέλο λειτουργίας και καθορισµός Νέων Ωρολογίων Προ-

 γραµµάτων.

3 I Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα που περιλαµβάνουν την εξ απο-
 στάσεως µάθηση.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Εσπερινών 
Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 
και Νεολαίας:
http://www.moec.gov.cy/esperina_scholeia/index.html   

Εγγραφές:
Οι εγγραφές αρχίζουν από την 1η Σεπτεµβρίου και συνεχίζονται 
µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων. 

Έναρξη µαθηµάτων:
Τα µαθήµατα αρχίζουν τη 10η Σεπτεµβρίου. 

Ώρες λειτουργίας σχολείων:
Καθηµερινά από τις 18:00 - 21:30 

I ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 http://gym-esperino-lef.schools.ac.cy/
 Τηλέφωνο: 22514735
 Τηλεοµοιότυπο: 22312168
 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 
 gym-esperino-lef@schools.ac.cy

I ΛΕΜΕΣΟΣ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
 http://gym-esperino-lem.schools.ac.cy/
 Τηλέφωνο: 25692390
 Τηλεοµοιότυπο: 25692395
 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:
 gym-esperino-lem@schools.ac.cy 

I  ΛΑΡΝΑΚΑ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 http://gym-esperino-lar.schools.ac.cy/
 Τηλέφωνο: 24362787
 Τηλεοµοιότυπο: 24362787
 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:
 gym-esperino-lar@schools.ac.cy

I ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
 ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
 http://gym-esperino-amm.schools.ac.cy/
 Τηλέφωνο: 23828360
 Τηλεοµοιότυπο: 23730173
 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:
 gym-esperino-amm@schools.ac.cy 

I ΠΑΦΟΣ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
 http://gym-esperino-paf.schools.ac.cy/
 Τηλέφωνο: 26912170
 Τηλεοµοιότυπο: 26938230
 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:
 gym-esperino-paf@schools.ac.cy

ΣΤ
ΟΙ

ΧΕ
ΙΑ

 Ε
ΠΙ

ΚΟ
ΙΝ

ΩΝ
ΙΑ

Σ 
ΕΣ

ΠΕ
ΡΙ

ΝΩ
Ν 

ΓΥ
Μ

ΝΑ
ΣΙ

ΩΝ
/Λ

ΥΚ
ΕΙ

ΩΝ


