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Διευθυντές / Διευθύντριες
Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων
Θέμα: Αναθεώρηση Ωρολόγιου Προγράμματος των Ενιαίων Ολοήμερων
Σχολείων και εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι με Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) για αναθεώρηση του Ωρολόγιου Προγράμματος των Ενιαίων
Ολοήμερων Σχολείων (Ε.Ο.Σ.), καθώς και η εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών
στην Ε΄ και Στ΄ τάξη των Ε.Ο.Σ..
2. Στη βάση της πιο πάνω Απόφασης, από τη σχολική χρονιά 2019-2020, το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ε.Ο.Σ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:
α. Ωράριο Λειτουργίας
Στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ) όλα τα παιδιά παραμένουν καθημερινά στο
σχολείο από τις 07:45 έως τις 15:05 ή έως τις 16:00, ανάλογα της απόφασης που
λαμβάνεται προς τούτο, πλην της Τετάρτης, ημέρα κατά την οποία παραμένουν
στο σχολείο από τις 7:45 έως τις 13:05.
β. Κατανομή Μαθημάτων
Για την κάλυψη των επιπλέον ωρών λειτουργίας των Ε.Ο.Σ., θα προσφέρονται τα
ακόλουθα επιπρόσθετα μαθήματα:
1. Αγγλικά: Η διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών θα γίνεται για 3 δ.π.
σε όλες τις τάξεις των Ε.Ο.Σ.
2. Πληροφορική: Το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» μετονομάζεται σε
«Πληροφορική». Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται για 2 δ.π. την
εβδομάδα σε όλες τις τάξεις.
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3. Ενισχυτική Διδασκαλία: Το μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα
προσφέρεται σε όλες τις τάξεις και σε όλους τους τύπους των Ε.Ο.Σ. Όσα
Ε.Ο.Σ. θα λειτουργούν έως τις 16:00, το μάθημα θα προσφέρεται για 4 δ.π.
την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις, πλην της Ε΄ και της Στ΄ τάξης, στις οποίες
το μάθημα θα προσφέρεται για 3 δ.π. Όσα Ε.Ο.Σ. θα λειτουργούν έως τις
15:05, το μάθημα θα προσφέρεται για 2 δ.π. την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις,
πλην της Ε΄ και της Στ΄ τάξης, στις οποίες το μάθημα θα προσφέρεται για 1
δ.π.. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συμπλέγματα τάξεων σε Ε.Ο.Σ. που
θα λειτουργούν μέχρι τις 15:05, για το μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας
θα προσφέρονται κατ’ ελάχιστον 1 δ.π. ανά σύμπλεγμα τάξεων. Στις
περιπτώσεις όπου υπάρχουν συμπλέγματα τάξεων σε Ε.Ο.Σ. που θα
λειτουργούν μέχρι τις 16:00, για το μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα
προσφέρονται κατ’ ελάχιστον 3 δ.π. ανά σύμπλεγμα τάξεων. Νοείται ότι ο
μέγιστος αριθμός δ.π. για το μάθημα της ενισχυτικής διδασκαλίας που θα
παραχωρείται σε κάθε τάξη των Ε.Ο.Σ. δεν θα ξεπερνά τις 4 δ.π. την
εβδομάδα.
4. Γαλλικά: Εισάγεται το μάθημα των Γαλλικών για 2 δ.π. την εβδομάδα στην
Ε΄ και Στ΄ τάξη όλων των Ε.Ο.Σ.

5. Μαθήματα Ενδιαφέροντος: Για όσα Ε.Ο.Σ. θα λειτουργούν μέχρι τις 16:00,
τα μαθήματα ενδιαφέροντος θα προσφέρονται για 4 δ.π. την εβδομάδα σε
όλες τις τάξεις. Στην περίπτωση που Ε.Ο.Σ. θα λειτουργούν μέχρι τις 15:05,
τότε τα μαθήματα θα προσφέρονται για 2 δ.π. την εβδομάδα σε όλες τις
τάξεις.
Οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να επιλέγουν ενδιαφέροντα από έναν
κατάλογο ενδιαφερόντων, ο οποίος καταρτίζεται από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού. Στον κατάλογο αυτό θα υπάρχουν διάφορα μαθήματα
ενδιαφέροντος, όπως Ρομποτική, Αθλοπαιδιές, Χορός κ.ά.
Η προσφορά ενός μαθήματος ενδιαφέροντος θα εξαρτάται από το
ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί σε κάθε σχολείο από τους/τις
μαθητές/μαθήτριες, με συμμετοχή τουλάχιστον 12 μαθητών/μαθητριών σε
κάθε ομάδα. Στις περιπτώσεις πληθυσμιακά μικρών σχολείων, και εκεί όπου
δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός των 12 μαθητών/μαθητριών για
σχηματισμό ομάδας, η διεύθυνση του σχολείου θα απευθύνεται στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για λήψη σχετικής έγκρισης για
δημιουργία ομάδας.
Ανάλογα με τον τύπο σχολείου, είναι δυνατόν να δημιουργούνται ομάδες
παιδιών διαφορετικών ηλικιών, αναλόγως του θέματος και του μαθητικού
πληθυσμού.

Για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών και των στόχων του μαθήματος των
ενδιαφερόντων, καθώς και για την αποτελεσματική ανάπτυξη και
καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους/τις μαθητές/μαθήτριες,
συστήνεται η επιλογή των ενδιαφερόντων για χρονικό διάστημα πέραν του
ενός έτους.
6. Το μάθημα «Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας / Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη)» θα προσφέρεται στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ για δύο (2) δ.π. την
εβδομάδα.
7. Το μάθημα «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» θα προσφέρεται
στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ για μια (1) δ.π. την εβδομάδα.
3. Σημειώνεται ότι το μάθημα των Γαλλικών μπορεί να διδάσκεται από
εκπαιδευτικούς των Ε.Ο.Σ., οι οποίοι/οποίες κατέχουν τα απαραίτητα γι’ αυτό
προσόντα. Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος
από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ε.Ο.Σ., τότε οι Διευθύνσεις των Ε.Ο.Σ. μπορούν
να προβαίνουν στην υποβολή αιτήματος στο Υ.Π.Π. για «Αγορά Υπηρεσιών» από
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές για την κάλυψη της πιο πάνω ανάγκης. Το Υ.Π.Π. θα
προβεί σύντομα στις απαραίτητες διευθετήσεις για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
που προτίθενται να διδάξουν το μάθημα των Γαλλικών στα Ε.Ο.Σ., καθώς και για την
προμήθεια των σχολείων με κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια.
4. Ως Παράρτημα Α επισυνάπτεται το αναθεωρημένο Ωράριο Λειτουργίας των
Ε.Ο.Σ. και ως Παράρτημα Β επισυνάπτεται η αναθεωρημένη Κατανομή Μαθημάτων
των Ε.Ο.Σ.
5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και
διευκρινίσεις.
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