
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)» 

                                                                                         07 Σεπτεμβρίου 2022 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Περιφερειακό Γυμνάσιο 

Ξυλοφάγου θα συμμετέχει κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2022-2023 στο 

Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)» του 

Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.).  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΡΑ.Σ.Ε.+», το σχολείο μας έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει στους/στις μαθητές/τριές του δωρεάν 

Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής 

Απασχόλησης σε απογευματινό χρόνο. Τα προγράμματα προσφέρονται 

στον χώρο του σχολείου μας και σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν 

όλοι/ες οι μαθητές/τριές μας. Το κάθε πρόγραμμα θα προσφέρεται δύο 

φορές την εβδομάδα και θα διαρκεί ενενήντα λεπτά (90’) κάθε φορά. 

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση λειτουργίας μιας ομάδας σε απογευματινό 

χρόνο αποτελεί η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθητών/τριών, 

που είναι επτά (7), καθώς επίσης και η διαθεσιμότητα εκπαιδευτή/τριας. 

Ισχύει για όλα τα προσφερόμενα θέματα. 

Σας αποστέλλεται Δήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία θα πρέπει να 

παραδοθεί συμπληρωμένη στην υπεύθυνη του Προγράμματος 

«ΔΡΑ.Σ.Ε.+» το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16/09/2022.  

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε τη δήλωση, μπορείτε να 

αποταθείτε στο σχολείο τηλεφωνικώς ή κατ’ ιδίαν και να ζητήσετε την 

υπεύθυνη του προγράμματος, Έλενα Βαρνάβα (Βιολόγος). 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα για μαθητές/τριες, υπάρχει 

επίσης η δυνατότητα λειτουργίας ομάδων εκμάθησης της Ελληνικής 

Γλώσσας για γονείς/κηδεμόνες με μεταναστευτική βιογραφία. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών 

του σχολείου μας, να το σημειώσουν στο σχετικό πεδίο στο κάτω μέρος 

της Δήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και 

Δημιουργικής Απασχόλησης σε απογευματινό χρόνο 

για μαθητές/τριες του σχολείου μας* 

 

 Δωρεάν 

 Στον χώρο του σχολείου μας 

 Τμήματα 7-15 μαθητών/τριών, αναλόγως του θέματος 

 2 φορές την εβδομάδα – Διάρκεια: 90’ κάθε φορά 

 

Προσφερόμενα θέματα:  

Ελληνικά – Φιλολογικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, 

Οικιακή Οικονομία, Πληροφορική, Τέχνη, Χορός, Θέατρο, 

Μουσική, Μουσική / Κιθάρα, Φυσική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες 

(Αραβικά / Τουρκικά). 

 Γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 

16/09/2022. 

 



                                                                                                                                                                                                                     

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης 
σε Απογευματινό Χρόνο σε σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+ 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε μέχρι 4 θέματα που σας ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας και επιλέξετε για 

κάθε θέμα όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ημερών και ωρών που διευκολύνουν την επιλογή σας.  

Προσφερόμενα θέματα: 

 Ελληνικά – Φιλολογικά Βιολογία Χορός  Φυσική Αγωγή  

Μαθηματικά Οικιακή Οικονομία Θέατρο Αραβικά 

Φυσική Πληροφορική Μουσική Τουρκικά 

Χημεία Τέχνη Μουσική / Κιθάρα  

 

Με την παρούσα δήλωση εγώ, ο/η ...................................................................... μαθητής/μαθήτρια της ............. 

τάξης του σχολείου ………………………………………………………………………, δηλώνω ότι επιθυμώ να 

συμμετάσχω στο/στα πιο κάτω πρόγραμμα/τα το/τα οποίο/α θα λειτουργήσει/ουν στον χώρο του σχολείου μου. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Α/Α ΘΕΜΑ Δευτέρα / Πέμπτη:                  
13:35 – 15:05  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη / Παρασκευή:      
13:35 – 15:05 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

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

μαθητή/μαθήτριας .................................................................., που φοιτά στην .............. τάξη του σχολείου 

......................................................................................................, δηλώνω ότι έλαβα γνώση και συμφωνώ με τη 

δήλωση ενδιαφέροντος του παιδιού μου, σχετικά με τη συμμετοχή του στο/στα πιο πάνω πρόγραμμα/τα. 

Αποδέχομαι επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την ασφάλεια του παιδιού μου κατά την 

προσέλευση και την αποχώρηση του από τα απογευματινά μαθήματα  ΔΡΑ.Σ.Ε.+,  καθώς επίσης και στην 

περίπτωση που παραμείνει στο σχολείο μετά το πέρας των μαθημάτων.  

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα:    ................................................................  

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

   

 ΜΟΝΟ για γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε πρόγραμμα εκμάθησης της 

Ελληνικής Γλώσσας: 

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

μαθητή/μαθήτριας .................................................................., που φοιτά στην .......... τάξη του σχολείου 

......................................................................................................, δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω 

προσωπικά σε Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, σε περίπτωση λειτουργίας του. 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα:    ................................................................  

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


