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• Στήριξη ευάλωτων οµάδων του µαθητικού πληθυσµού, οι 
οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της οικονοµι-
κής κρίσης και της πανδηµίας ή έχουν µεταναστευτικό 
υπόβαθρο και αντιµετωπίζουν δυσκολίες λόγω ασυνέχειας 
της εκπαιδευτικής τους πορείας.

• Άµεση υποστήριξη µαθητών και µαθητριών (και κατ’ 
επέκταση οικογενειών) που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
κοινωνικού αποκλεισµού ή ασυνέχειας στη ζωή τους λόγω 
αναγκαστικής µετακίνησης. 

• Υποστήριξη µαθητών και µαθητριών που παρουσιάζουν 
υψηλό ρίσκο να παραµείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες 
και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να κατέχουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της 
γνώσης.

• Πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων παραβατικότη-
τας, σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου.

• Υποδοχή και υποστήριξη οικογενειών µε µεταναστευτική 
βιογραφία σε θέµατα έγκαιρης εκµάθησης της Ελληνικής 
Γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους

• Ενίσχυση των συµβουλευτικών υπηρεσιών και του επαγ- 
γελµατικού προσανατολισµού.

• ∆ηµιουργία 950 θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήµονες.

• Προσφορά προγραµµάτων εναλλακτικής εκπαίδευσης για 
εµπλουτισµό των εµπειριών των µαθητών και µαθητριών 
των σχολείων που συµµετέχουν.
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Στόχοι Προγράµµατος
«∆ΡΑ.Σ.Ε.+»

Στήριξη του πληθυσµού της Κύπρου που ζει κάτω από το όριο 
της φτώχειας ή βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνι-
κού αποκλεισµού.

∆ιασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και στήριξη των 
οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων του πληθυσµού, στήριξη 
των µαθητών/µαθητριών µε µεταναστευτική βιογραφία, που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση. 

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µε τον περιορισµό του 
κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισµού. 

Βελτίωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων.

Μείωση της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας.

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Ενίσχυση της δυνατότητας συµµετοχής των µαθητών/µαθη-
τριών σε εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης.

Εφαρµογή του Προγράµµατος
«∆ΡΑ.Σ.Ε.+»

Το Πρόγραµµα «∆ράσεις Σχολικής και Κοινωνικής 
Ένταξης+ (∆ΡΑ.Σ.Ε.+)» εφαρµόζεται σε σχολικές µονάδες 
όλων των βαθµίδων (∆ηµόσια Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά 
Σχολεία, Γυµνάσια, Λύκεια, Τεχνικές και Επαγγελµατικές 
Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), που έχουν επιλεγεί στη 
βάση συγκεκριµένων αντικειµενικών και µετρήσιµων κριτηρί-
ων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία 
βρίσκονται.

Το πρόγραµµα καλύπτει το 27% περίπου του µαθητικού 
πληθυσµού παγκύπρια.

∆ράσεις Προγράµµατος
«∆ΡΑ.Σ.Ε.+»

Προσφορά δωρεάν προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλί-
ας και δηµιουργικής απασχόλησης προς µαθητές και 
µαθήτριες σε πρωινό και απογευµατινό χρόνο, όπως: 
Ελληνικά-Φιλολογικά, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Βιολο-
γία, Εµπορικά-Οικονοµικά, Θέατρο, Τέχνη, Φυσική Αγωγή, 
Χορός, Οικιακή Οικονοµία, Κιθάρα, Μουσική, Ξένες 
Γλώσσες (Αραβικά, Ρωσικά, Βουλγάρικα).

Προσφορά δωρεάν µαθηµάτων εκµάθησης της Ελληνικής 
Γλώσσας σε γονείς/κηδεµόνες.

Προσφορά ενισχυτικής διδασκαλίας και διδασκαλίας της 
Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης σε πρωινό και απογευµα-
τινό χρόνο, ανάλογα µε το επίπεδο, σύµφωνα µε το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) 
(µεταβατική φάση και φάση τελικής ένταξης).

Προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
στήριξης και διαπολιτισµικής διαµεσολάβησης από 
συµβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, προς τους 
µαθητές και τις µαθήτριες, τους γονείς και κηδεµόνες τους 
και σε εκπαιδευτικούς, µέσα από τη δηµιουργία και λειτουρ-
γία των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης και ∆ιαµεσολάβησης.

Προσφορά προγραµµάτων συνεχούς επιµόρφωσης και 
επαγγελµατικής ανάπτυξης των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών.

Προµήθεια υποστηρικτικού εξοπλισµού και εκπαιδευτικού 
υλικού στα σχολεία.

Προσφορά προγραµµάτων εναλλακτικής εκπαίδευσης για 
εµπλουτισµό των εµπειριών των µαθητών και µαθητριών 
των σχολείων που συµµετέχουν.

Προσφορά υπηρεσιών διοίκησης και διεύθυνσης των 
Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
και των απογευµατινών προγραµµάτων.

Προσφορά παροχής υπηρεσιών µετάφρασης σε αραβόφω-
νους µαθητές, µαθήτριες και γονείς.

∆ράσεις Σχολικής και 
Κοινωνικής Ένταξης+(∆ΡΑ.Σ.Ε.+)

Το Πρόγραµµα «∆ράσεις Σχολικής και Κοινωνικής 
Ένταξης+ (∆ΡΑ.Σ.Ε.+)», περιλαµβάνεται στα συγχρηµατο-
δοτούµενα έργα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο, κατά την προγραµµατική περίοδο 
2021-2027. Το Πρόγραµµα έχει ως στόχο την αναβάθµιση 
του Eκπαιδευτικού µας Συστήµατος, µέσα από την εφαρµο-
γή στοχευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

Η εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ΡΑ.Σ.Ε.+ άρχισε τη 
σχολική χρονιά 2021-22, έχοντας ως κύριο σκοπό την 
άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονοµικής 
κρίσης στην εκπαίδευση. Το Πρόγραµµα αποτελεί ένα 
χρήσιµο εργαλείο για να αντιµετωπιστούν σύγχρονα 
προβλήµατα και προκλήσεις (µεταναστευτικές ροές, 
συνέπειες της πανδηµίας) για το Εκπαιδευτικό µας Σύστη-
µα τα επόµενα χρόνια. 


