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Γνωρίζετε ασφαλώς ότι:
Το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία περιγράφεται στο Π∆
462/1991. Από τότε έχουν υπάρξει αλλαγές που δεν προσδιορίζονται επακριβώς στο διάταγµα
του ‘91, όπως η ενισχυτική στην Αγγλική Γλώσσα.
1. Η Ενισχυτική ∆ιδασκαλία (Ε.∆.) που θεσπίστηκε µε το Π.∆ 462/91 (Φ.Ε.Κ. 171 τ. Α΄)
άρθρο 5 αφορά µαθητές που:
α) Χρειάζονται «επιπλέον διδακτική βοήθεια».
β) Είναι «κατά προτεραιότητα µαθητές των τάξεων Α’ και Β’».
γ) Είναι µαθητές όλων των τάξεων οι οποίοι «δεν κατέκτησαν τους βασικούς
µηχανισµούς ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικού υπολογισµού».
Στη συνέχεια µε ερµηνευτική Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ
µαθητές που έχουν:
α) µαθησιακές δυσκολίες
β) ανάγκη εξατοµικευµένης Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας
γ) ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες
δ) προοπτική να ενταχθούν και πάλι στην τάξη

(1995)

η

Ε.∆. αναφέρεται

σε

2. Τα εν λόγω τµήµατα παρακολουθούν µέχρι 5 µαθητές. Οι δάσκαλοι εφαρµόζουν
Προγράµµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας υποβάλλουν στο Σχολικό Σύµβουλο κάθε
τρίµηνο Έκθεση Προόδου των µαθητών που συµµετέχουν σε αυτά. Ο οικείος Σχολικός
Σύµβουλος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης έχει την επιστηµονική και παιδαγωγική καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Προγράµµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και εγκρίνει τα
Προγράµµατα καθώς και το παιδαγωγικό υλικό σε συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό.
3. Για τη συµµετοχή ενός µαθητή στο Πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας απαιτείται
πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, σύµφωνη γνώµη του γονέα και έγκριση του
Σχολικού Συµβούλου.
Σε κάθε περίπτωση ο Σχολικός Σύµβουλος έχει τη γενική επιστηµονική και παιδαγωγική εποπτεία
του προγράµµατος της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και συνεργάζεται στενά µε τους εκπαιδευτικούς
που το εφαρµόζουν.

4. Οι µαθητές που παρακολουθούν πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας προκύπτουν µετά
από πρόταση των δασκάλων των τάξεων, εισήγηση του ∆/ντή και απόφαση του
Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Ένας µαθητής µπορεί να παρακολουθεί πρόγραµµα ενισχυτικής, 12 ώρες την ηµέρα και έως 6 ώρες την εβδοµάδα, κατά ή µετά τη διάρκεια του
ηµερήσιου ωρολογίου προγράµµατος. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται έγγραφη σύµφωνη
γνώµη του γονέα ή κηδεµόνα. Η χρονική διάρκεια παραµονής ενός µαθητή σε πρόγραµµα
Ενισχυτικής δεν είναι σταθερή και κρίνεται µε βάση τις ανάγκες και την πρόοδο του
µαθητή. Ωστόσο φαίνεται να έχει ως ελάχιστη διάρκεια το ένα τρίµηνο.
5. Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας υποβάλλεται για θεώρηση
στο Σχολικό Σύµβουλο µαζί µε το ΩΠ του σχολείου.
6. Οι εκπαιδευτικοί που εφαρµόζουν πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας
στο Σχολικό Σύµβουλο κάθε τρίµηνο Έκθεση Προόδου των µαθητών.

υποβάλλουν

Το πρόγραµµα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας αποτελεί ένα σηµαντικό αντισταθµιστικό θεσµό
του σχολείου. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του πρέπει να αντιµετωπίζονται εξαιρετικά
ενεργά. Οι ελλείψεις των µαθητών είναι κατά πολύ διαφορετικές, σε διαφορετικό επίπεδο και δεν
είναι εύκολο να οµογενοποιηθούν. Γι αυτό ο σχεδιασµός του προγράµµατος πρέπει να γίνεται
µεθοδικά και οι στόχοι να αξιολογούνται είτε κάθε εβδοµάδα είτε κάθε µήνα είτε το αργότερο κάθε
τρίµηνο µε κριτήριο πάντα την κάλυψη των αναγκών του µαθητή. Αυτό θα οδηγήσει στον
απαραίτητο
επανασχεδιασµό του ατοµικού προγράµµατος του µαθητή, που µπορεί να σηµαίνει
και την πλήρη επιστροφή στην τάξη. Σε κάθε περίπτωση η συµµετοχή του µαθητή στο
πρόγραµµα της ενισχυτικής δεν πρέπει να σηµαίνει αποκοπή από την τάξη του.
Στην προσπάθειά µας να αποτυπώσουµε και να οργανώσουµε αποτελεσµατικότερα την ενισχυτική
διδασκαλία στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΑΘ, παρακαλείσθε να ελέγξετε τα
τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας που υπάρχουν και λειτουργούν στα σχολεία ευθύνης σας, να
συµπληρώσετε και να αποστείλετε µέχρι την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου το συνηµµένο πίνακα.

Ο Προϊστ. Επιστ. και Παιδ. Καθοδήγησης Π.Ε.
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