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

Προσφορά Ενισχυτικής  Διδασκαλίας και Δημιουργικής 

Απασχόλησης σε πρωινό και απογευματινό χρόνο  
 

 

Στα πλαίσια του έργου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) «Δράσεις Σχολικής και 

Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)», θα προσφέρονται κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020 

δωρεάν Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης, στους/στις 

μαθητές/τριες των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε 

πρωινό και απογευματινό χρόνο, ως εξής:  

 

 

Α. Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης σε Πρωινό Χρόνο 

 

1. Ενισχυτική Διδασκαλία σε πρωινό χρόνο 

 

Τα σχολεία, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΔΡΑ.Σ.Ε.», έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 

προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στους/στις μαθητές/τριες τους σε πρωινό χρόνο, στα 

ακόλουθα θέματα, με τρόπο και με βάση τη διαδικασία που αναλύεται στη συνέχεια:  

 

 

 Ελληνικά – Φιλολογικά 

 Μαθηματικά 

 Φυσική 

 Χημεία 

 Βιολογία 

 Εμπορικά - Οικονομικά 

 

 

α) Ενισχυτική διδασκαλία εντός τάξης: Για την προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας 

στα πιο πάνω θέματα σε πρωινό χρόνο, τα σχολεία καλούνται να καταρτίσουν ομάδες 

μαθητών/τριών που έχουν ανάγκη ενίσχυσης, οι οποίοι/ες θα λαμβάνουν την εκπαιδευτική στήριξη 

εντός τάξης από εκπαιδευτή του αντίστοιχου θέματος, ο οποίος θα λειτουργεί ως «Βοηθός 

Εκπαιδευτικός», σε συνεννόηση και με βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτικού της τάξης, με τρόπο που 

θα κριθεί ως o πιο αποτελεσματικός. Ως εκ τούτου, η ενισχυτική διδασκαλία θα προσφέρεται στην 

αίθουσα διδασκαλίας που διεξάγεται το μάθημα στα πιο πάνω θέματα, για χρόνο που δεν θα 

υπερβαίνει τις διδακτικές περιόδους που διδάσκονται τα πιο πάνω μαθήματα με βάση το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα του σχολείου. 

 

Σηµειώνεται ότι προϋπόθεση παροχής της ενισχυτικής διδασκαλίας σε οµάδα µαθητών/τριών εντός 

τάξης ο ελάχιστος αριθµός µαθητών/τριών της οµάδας να είναι πέντε (5) µαθητές/τριες. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθµός µαθητών/τριών που απαρτίζουν την οµάδα µπορεί να είναι 

µικρότερος από πέντε (5). 
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β) Ενισχυτική διδασκαλία εκτός τάξης – Ελληνικά με μεταναστευτική βιογραφία για 

μαθητές/τριες: Παράλληλα, τα σχολεία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα έχουν τη δυνατότητα να 

προσφέρουν πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας εκτός τάξης, αποκλειστικά και µόνο σε 

περιπτώσεις όπου στη σχολική µονάδα υπάρχει αυξηµένος αριθµός µαθητών/τριών με 

μεταναστευτική βιογραφία και ανάγκη ενίσχυσης, στους οποίους δεν προσφέρεται άλλο πρόγραµµα 

εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στο σχολείο. Στην προκειµένη περίπτωση, η οµάδα 

µαθητών/τριών θα λαµβάνει την ενισχυτική διδασκαλία εκτός της τάξης τους, από εκπαιδευτή του 

θέµατος «Ελληνικά- Φιλολογικά», για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) διδακτικές 

περιόδους την εβδοµάδα. Σηµειώνεται ότι προϋπόθεση παροχής της ενισχυτικής διδασκαλίας σε 

οµάδα µαθητών/τριών εκτός τάξης, είναι ο ελάχιστος αριθµός µαθητών/τριών της οµάδας να είναι 

τέσσερις (4) µαθητές/τριες, οι οποίοι/ες µπορεί να προέρχονται και από διαφορετικά τµήµατα. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις ο αριθµός µαθητών/τριών που απαρτίζουν την οµάδα µπορεί να είναι 

µικρότερος από τέσσερις (4). 

 

 

2. Δημιουργική Απασχόληση σε πρωινό χρόνο 

 

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουν 

προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης δύο (2) ή τεσσάρων (4) διδακτικών περιόδων την 

εβδομάδα, σε μικρές ομάδες μαθητών/τριών (από πέντε (5) μέχρι δεκατέσσερις (14) μαθητές/τριες), 

σε πρωινό χρόνο, στα ακόλουθα θέματα:  

 

 

- Θέατρο 

- Τέχνη 

- Οικιακή Οικονομία 

- Φυσική Αγωγή / Ομαδικά Αθλήματα 

- Φυσική Αγωγή / Χορός 

- Μουσική 

- Μουσική / Κιθάρα 

- Μουσική / Μπουζούκι 

- Μουσική / Αρμόνιο 

  

 

Για την προσφορά κάποιου/ων από τα πιο πάνω προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης σε 

πρωινό χρόνο, τα σχολεία καλούνται να υποβάλουν αίτηση αξιοποιώντας το έντυπο για επιχορήγηση 

δράσεων Αγωγής Υγείας από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (Σ.Ε.Α.Υ.Π), 

στην οποία θα πρέπει να στοιχειοθετούν την ανάγκη δημιουργικής απασχόλησης ομάδας 

μαθητών/τριών εκτός τάξης, για σκοπούς αγωγής υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας. 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές/τριες, που θα απαρτίζουν τις ομάδες, στις οποίες θα προσφέρονται 

προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης σε πρωινό χρόνο, μπορούν να προέρχονται από 

διαφορετικά τμήματα.  
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Β. Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης σε Απογευματινό 

    Χρόνο 

 

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προγράμματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης στους/στις μαθητές/τριές τους σε 

απογευματινό χρόνο, στα ακόλουθα θέματα:  
 

- Θέατρο 

- Τέχνη 

- Φυσική Αγωγή / Ομαδικά Αθλήματα 

- Φυσική Αγωγή / Χορός 

- Οικιακή Οικονομία 

- Μουσική / Κιθάρα 

- Μουσική / Μπουζούκι 

- Μουσική / Αρμόνιο 

- Μουσική  

- Πληροφορική 

- Ελληνικά – Φιλολογικά 

- Μαθηματικά 

- Φυσική 

- Χημεία 

- Βιολογία 

- Εμπορικά - Οικονομικά 

- Ξένες Γλώσσες / Ρωσικά 

- Ξένες Γλώσσες / Βουλγαρικά 

- Ξένες Γλώσσες / Αραβικά 

- Ξένες Γλώσσες / Τουρκικά 

 

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 για κάθε 

σχολείο.  

 

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.  

 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει χαμηλό ενδιαφέρον για κάποιο θέμα ή στην ώρα 

συνάντησης, θα γίνεται προσπάθεια ενοποίησης ομάδων μαθητών/τριών. 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

 


