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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
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Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη
μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα
μαθήματα:
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
3) Μαθηματικά,
4) Φυσική,
5) Χημεία,
6) Αγγλικά.
Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του
ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας.
ΣΚΟΠΟΣ Ε.Δ
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Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία
μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική
Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Ε.Δ
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Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του
Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία
αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να
βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα
Όμως δεν αποκλείεται κανείς μαθητής/τρια στο να δηλώσει συμμετοχή
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Ο σύλλογος διδασκόντων τελικά αποφασίζει και προτείνει τους μαθητές/τριες που έχουν
ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας .

8

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων
Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και
κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ωρολόγιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας
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ΩΡΕΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΑ
Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του

κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και
όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα
μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα.
Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το
ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο.
10 ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα
μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του
γονέα - κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα
αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε..
11 ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπάρχει πιθανότητα μετακίνησης μαθητή /τριας σε όμορο σχολείο για την παρακολούθηση
της ενισχυτικής διδασκαλίας εφόσον το δικό του δεν επιλεγεί ως ΣΚΑΕ
12 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η ενισχυτική διδασκαλία δύναται να λειτουργήσει μέσω τηλεκπαίδευσης
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