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Θέμα: Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης «ΔΡΑ.Σ.Ε.» – Προσφορά Ενισχυτικής  

Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης σε απογευματινό χρόνο  

 

Στα πλαίσια του έργου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) 

«Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)», θα προσφέρονται κατά τη φετινή σχολική 

χρονιά 2020-2021 δωρεάν Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής 

Απασχόλησης, στους/στις μαθητές/τριες των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.   

 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος θα προσφέρονται στo σχολείο μας σε 

απογευματινό χρόνο τα ακόλουθα θέματα: 

 

- Θέατρο 

- Τέχνη 

- Φυσική Αγωγή / Ομαδικά Αθλήματα 

- Φυσική Αγωγή / Χορός 

- Οικιακή Οικονομία 

- Μουσική / Κιθάρα 

- Μουσική / Μπουζούκι 

- Μουσική / Αρμόνιο 

- Μουσική  

- Πληροφορική 

- Νέα Ελληνικά 

- Ιστορία 

- Λατινικά 

- Αρχαία 

- Μαθηματικά 

- Φυσική 

- Χημεία 

- Βιολογία 

- Εμπορικά-Οικονομικά 

- Ξένες Γλώσσες / Ρωσικά 

- Ξένες Γλώσσες / Βουλγαρικά 

- Ξένες Γλώσσες / Αραβικά 

- Ξένες Γλώσσες / Τουρκικά 

- Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (Μαθητές) 

- Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (Γονείς) 

 

 



2 
 

 
  
Για το κάθε ένα από τα πιο πάνω προγράμματα θα προσφέρεται πακέτο ενισχυτικής διδασκαλίας ή 

δημιουργικής απασχόλησης δύο (2) ενενηντάλεπτων μαθημάτων την εβδομάδα, στον χώρο του 

σχολείου και σε απογευματινό χρόνο, στη βάση συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος.  

 

Προϋπόθεση λειτουργίας μιας ομάδας σε απογευματινό χρόνο, για όλα τα πιο πάνω θέματα, είναι ο 

ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών να είναι επτά (7) και ο μέγιστος δεκατέσσερις (14), αναλόγως του 

θέματος. Επιπλέον, κριτήριο λειτουργίας μιας ομάδας αποτελεί και η διαθεσιμότητα εκπαιδευτή.  

Σε περίπτωση που υπάρχει χαμηλό ενδιαφέρον για κάποιο θέμα ή στην ώρα συνάντησης, θα γίνεται 

προσπάθεια ενοποίησης ομάδων μαθητών/τριών. 

 

Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία του απογευματινού προγράμματος οι σχολικές μονάδες θα πρέπει 

να ακολουθήσουν πέρα από τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και τις 

Οδηγίες βάσει του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τη λειτουργία των Κρατικών Ινστιτούτων 

Επιμόρφωσης.  

 

Παρακαλούμε όπως, αφού μελετήσετε μαζί με το παιδί σας το ωρολόγιο πρόγραμμα  (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 
2), να επιλέξετε από τα προσφερόμενα θέματα αυτό/ά που ενδιαφέρει/ουν το παιδί σας.   
Στη συνέχεια παρακαλούμε όπως  συμπληρώσετε την αντίστοιχη δήλωση ενδιαφέροντος μαθητή 
(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3), η οποία θα πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο υπογραμμένη και από εσάς μέχρι 
την Τετάρτη 30/09/2020. 
 
Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των απογευματινών προγραμμάτων θα ενημερωθείτε με νέα 
ανακοίνωση μετά τη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος που θα διαμορφωθεί με βάση τις 
δηλώσεις των μαθητών. 
 
Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι προαιρετική. Η δήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική. 
 
 

          

Από τη Διεύθυνση 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Φρόσω Γιοσάκη - Τοπική συντονίστρια του 

Λυκείου Παλουριώτισσας. 


