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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 
 

09 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Προς 

Γονείς/Κηδεμόνες: 

 

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, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν) «Δράσεις 

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

2022-2023 δωρεάν, σε απογευματινό χρόνο, Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και 

Δημιουργικής Απασχόλησης, στους/στις μαθητές/ριες των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών 

Σχολών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

 

Προσφερόμενα θέματα : 

 

- Θέατρο                                                                          

- Τέχνη 

- Φυσική Αγωγή 

- Χορός 

- Οικιακή Οικονομία 

- Μουσική / Κιθάρα 

- Μουσική (Αρμόνιο ή Πιάνο) 

- Μουσική 

- Πληροφορική 

- Νέα Ελληνικά 

- Ιστορία 

- Μαθηματικά 

- Φυσική 

- Χημεία 

- Βιολογία 

- Ξένες Γλώσσες / Ρωσικά 

- Ξένες Γλώσσες / Αραβικά 

- Ξένες Γλώσσες / Τουρκικά 
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Για το καθένα 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 ότι ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών θα είναι επτά (7) και ο μέγιστος δεκαπέντε (15), 

αναλόγως του θέματος. Επιπλέον, κριτήριο λειτουργίας μιας ομάδας αποτελεί και η 

διαθεσιμότητα εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας.  

 

Παρακαλούμε όπως, αφού μελετήσετε μαζί με το παιδί σας το ωρολόγιο πρόγραμμα να 

επιλέξετε από τα πιο πάνω προσφερόμενα θέματα  αυτό/ά που ενδιαφέρει/ουν το παιδί σας. 

Στη συνέχεια παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αντίστοιχη δήλωση ενδιαφέροντος 

μαθητή/μαθήτρια (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1), η οποία θα πρέπει να επιστραφεί στον υπεύθυνο/η 

καθηγητή/τρια μέχρι την Τετάρτη 21/09/2022. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των 

απογευματινών προγραμμάτων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση μετά την αξιολόγηση των 

αναγκών και τη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος, που θα διαμορφωθεί με βάση τις 

δηλώσεις των μαθητών/μαθητριών.  

 

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι προαιρετική. Η δήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι 

δεσμευτική. 

 

 

                                                                                                                                                   

 
 
 Από τη Διεύθυνση 
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(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1) 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 
 
Με την παρούσα δήλωση εγώ, ο/η ................................................................... μαθητής/μαθήτρια 

του ............. τμήματος του σχολείου …………...……………………………………, δηλώνω ότι επιθυμώ να 

συμμετάσχω στο/στα πιο κάτω πρόγραμμα/τα το/τα οποίο/α θα λειτουργήσει/ουν σε 

απογευματινό χρόνο στον χώρο του σχολείου μου, θα προσφέρονται δωρεάν και σύμφωνα με 

το ωρολόγιο πρόγραμμα που μας έχει γνωστοποιηθεί.  

Επιλέξετε (γράψετε) το θέμα ή τα θέματα  που σας ενδιαφέρουν, και τον συνδυασμό ημερών 

και ωρών για κάθε περίπτωση. 

Α/Α ΘΕΜΑ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 
(σημειώστε με «√» ) 

ΔΕΥΤΕΡΑ & 
ΠΕΜΠΤΗ 

13:35 –15:05 

ΤΡΙΤΗ & 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

13:35 –15:05 

ΔΕΥΤΕΡΑ & 
ΠΕΜΠΤΗ 

15:05 –16:35 

ΤΡΙΤΗ & 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

    15:05 –16:35 

1.     
  

2.     
  

3.     
  

4.     
  

5.     
  

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η ..................................................................... γονέας/κηδεμόνας 

του/της μαθητή/μαθήτριας .................................................................., που φοιτά στο .............. 

τμήμα του σχολείου .............................................................................................., δηλώνω ότι 

έλαβα γνώση και συμφωνώ με τη δήλωση ενδιαφέροντος του παιδιού μου σχετικά με τη 

συμμετοχή του στο/α απογευματινό/ά πρόγραμμα/τα, σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα. 

 
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα:    ..............................................     
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας γονέα/κηδεμόνα: ..............................................        
  
Τηλέφωνο μαθητή : ..............................................         
      
Ημερομηνία:    ..............................................                           


