




ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Τέταρτη χρονιά με «Ανοιχτό Σχολείο»

Χαιρετισμός Δημάρχου Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα

Αγαπητοί δημότες,

Το «Ανοιχτό Σχολείο» του Δήμου Αγλαντζιάς ανοίγει ξανά τις πύλες του για τέταρτη συνεχή χρονιά για 
όλους τους δημότες, κάθε ηλικίας. Στις 17 Οκτωβρίου 2016 και μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, θα υποδεχθεί 
μικρούς και μεγάλους στις σχολικές εγκαταστάσεις του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς και του 
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς.  Οι σχολικές και δημοτικές υποδομές ανοίγουν και αναμένουν 
εσάς τους δημότες Αγλαντζιάς να αγκαλιάσετε και φέτος το θεσμό που δίνει την ευκαιρία για γνώση, 
δημιουργική ενασχόληση και το πιο σημαντικό εφόδιο για τη ζωή: τη δραστήρια συμμετοχή στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι του Δήμου μας.

Ζούμε σε δύσκολες και πολλές φορές πιεστικές οικονομικές συνθήκες για τα νοικοκυριά και τους νέους 
μας. Αισθανόμαστε ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να 
στηρίξουμε την τοπική κοινωνία με προγράμματα και δραστηριότητες, που θα δώσουν στους πολίτες 
όλων των ηλικιών τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στη μάθηση, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να 
αποκτήσουν νέα εφόδια για την προσωπική τους ανάπτυξη. Προωθούμε το θεσμό του Ανοιχτού Σχολείου 
για να φέρουμε τους ανθρώπους ξανά κοντά, να νιώσουν και να δημιουργήσουν ξανά ως κοινότητα με 
συλλογικές αξίες που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.

Η κοινωνία τώρα είναι που μας χρειάζεται και εμείς πρέπει να είμαστε παρόν.  Αυτό το ρόλο και τα 
εργαλεία για την κοινωνία, μόνο η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να προσφέρει.

Ο θεσμός του «Ανοιχτού Σχολείου» δημιουργήθηκε από το Δήμο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού και τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς, με στόχο την προώθηση του κοινωνικού προγράμματος 
της Δια Βίου Μάθησης, που είναι και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κάθε πολίτης να έχει ευκαιρίες, 
να αποκτήσει δυνατότητες, να είναι συμμέτοχος.

Η ανταπόκριση είναι συγκινητική. Οι πολίτες μας θέλουν το Ανοιχτό Σχολείο και το αναζητούν. Ο αριθμός 
των συμμετεχόντων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, γεγονός που υποδηλοί την επιτυχία του θεσμού, σε 
κάθε δραστηριότητα, με αποκορύφωμα, όπως συνέβη τη χρονιά που πέρασε, στην τελική γιορτή.  Είμαστε 
βέβαιοι ότι και φέτος οι συμμετοχές θα σημειώσουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση.

Σκοπός του Ανοιχτού Σχολείου είναι:

§  Η αξιοποίηση των σχολικών χώρων ως Κέντρων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημιουργίας κατά τα 
απογεύματα και γενικά όταν δε χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος.

§  Η ενεργοποίηση των μελών κάθε Δήμου για συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.

§  Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου της κοινωνίας μας

§  Η παροχή της δυνατότητας σε οργανώσεις, σωματεία και ομάδες που έχουν πνευματικές, καλλιτεχνικές 
και αθλητικές δραστηριότητες να προβάλουν το έργο τους στο ευρύ κοινό.

§  Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Αγλαντζιάς

§  Η συμμετοχή παιδιών από 3 ετών και ενηλίκων που διαφορετικά δε θα είχαν τη δυνατότητα 
ενασχόλησης με τέτοιου είδους προγράμματα

Το θεσμό του «Ανοιχτού Σχολείου» στηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ο Δήμος Αγλαντζιάς 
και η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς.  Εύχομαι να έχουμε και πάλι μια εποικοδομητική συνεργασία για να 
αναπτύξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το θεσμό στο Δήμο μας. 

Φιλικά και με εκτίμηση,
Κώστας Κόρτας
Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Πρόεδρος Δ.Ε. «Ανοιχτού Σχολείου Αγλαντζιάς»




























