
Μουσικά σχολεία
Με στόχο την υποστήριξη των μαθητών οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη έφεση και αγάπη για τη 
μουσική και την απελευθέρωση των ιδιαίτερων κλίσεών τους, ιδρύονται και λειτουργούν 
Μουσικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια.

Σε αυτά οι μαθητές, ενώ παρακολουθούν κανονικά τη σχολική ύλη της τάξης τους, 
παρακολουθούν επίσης μαθήματα στη μουσική (θεωρία και όργανο), τα οποία διδάσκει 
εξειδικευμένο και επιλεγμένο για τα σχολεία αυτά προσωπικό.

Ενδεικτικός για την αύξηση του αριθμού των Μουσικών Σχολείων και των μαθητών που 
φοιτούν σε αυτά είναι ο πιο κάτω πίνακας:

Μουσικά γυμνάσια
Σχολικό

Έτος
Αριθμός Μουσικών 

Σχολείων (Γυμνάσια- 
Λύκεια)

Αριθμός μαθητών στα 
Μουσικά Σχολεία

Αριθμός Εκπαιδευτικών 
στα Μουσικά Σχολεία

1993 9 450 280
2002 34 4.429 1.610

Πρόσθετη διδακτική στήριξη & ενισχυτική διδασκαλία

Πρόσθετη διδακτική στήριξη
Ο θεσμός της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης εφαρμόζεται στο Ενιαίο Λύκειο και στα Τ.Ε.Ε., 
μέσα στο χώρο του σχολείου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των μαθητών και εκτός του 
σχολικού ωραρίου. Το πρόγραμμα αυτό ικανοποιεί εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Στους 
αδύναμους μαθητές δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ενιαίου Λυκείου 
και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους, επιδρώντας καταλυτικά στο φαινόμενο της 
σχολικής διαρροής. Στους μαθητές δε που έχουν ικανοποιητική επίδοση και ενδιαφέρον, 
επιτρέπει να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους. Χρηματοδοτείται από το 
ΕΠΕΑΕΚ.
Στόχοι:
• Παροχή διδακτικής και παιδαγωγικής ενίσχυσης των μαθητών
• Βελτίωση της απόδοσης των μαθητών
• Στήριξη των μαθητών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έφεση για ένα ή περισσότερα 

γνωστικά αντικείμενα.
Στοιχεία:

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Α.Σ.)
(τα ποσοστά αναφέρονται Επί του συνόλου σχολείων - μαθητών)

σχολικό έτος αρ. σχολείων με 
ΠΑΣ

μαθητές στην 
ΠΔΣ

τμήματα στην
ΠΔΣ

καθηγητές στην 
ΠΔΣ

1998-99
1.230 55.795

14.354 8.929
78% 34%

1999-00
1.169 45.166

11.926 6.811
73% 23%

2000-01
1.437 77.983

22.772 11.790
85% 26%

2001-02 1.542 99.748 33.012 17.139



Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας

Το πρόγραμμα τΐ1ζ Ενισχυτικής Διδασκαλίας εφαρμόζεται στα Γυμνάσια, μέσα στο χώρο του 
σχολείου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των μαθητών και εκτός ωρών διδασκαλίας. 
Χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι 
μαθητές παρακολουθούν ιδιαίτερο πρόγραμμα διδασκαλίας σε ορισμένα μαθήματα (Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ξένη Γλώσσα), όταν οι διδάσκοντες κρίνουν ότι οι μαθητές 
χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια. Έτσι, μαθητές οι οποίοι υστερούν στα μαθήματα συμμετέχουν 
αποδοτικά και με τρόπο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές τους στη διαδικασία της μάθησης.

Στόχοι:
• Στήριξη των αδύνατων μαθητών
• Ισότιμη πρόσβαση στη γνώση για όλους
• Μείωση της σχολικής διαρροής 

Στοιχεία:

Ενισχυτική Διδασκαλία (Ε.Δ.)
(τα ποσοστά αναφέρονται επί του συνόλου σχολείων - μαθητών)

σχολικό έτος αρ. σχολείων με Ε.Δ. μαθητές στην Ε.Δ. καθηγητές στην Ε.Δ.

2000-01
611 31.272

2.502
33% 27%

2001-02
434 19.057

1.641
27% 25%

Μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα αποδίδουμε στην ανάπτυξη προγραμμάτων ενισχυτικής 
διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης στις υποβαθμισμένες αστικές, ημιαστικές, 
αγροτοκτηνοτροφικές, απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές. Επιδιώκεται η εξασφάλιση 
ουσιαστικών προϋποθέσεων για ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση του τόπου κατοικίας τους και την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.
Σημειώνεται ότι με τα πρ'ογράμματα ' ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ αξιοποιείται καλύτερα το εκπαιδευτικό δυναμικό, το οποίο 
επίσης επιμορφώνεται διδάσκοντας στα ιδιαιτέρως απαιτητικά αυτά προγράμματα. Με τη 
συμμετοχή σε αυτά άνεργων εκπαιδευτικών, τονώ νεται η απασ-νό^η ση στη νώρο-— ------------------

ργαστήρια Φυσικής -  Χημείας & Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών 
Επιστημών (ΕΚΦΕ)
Με στόχο τη δημιουργική και ολοκληρωμένη ενασχόληση των μαθητών με τα μαθήματα της 
Φυσικής και της Χημείας, ιδρύονται Εργαστήρια Φυσικής - Χημείας. Ενώ το 1993 μόλις το 13% 
των Λυκείων διέθεταν εργαστήρια Φυσικής -  Χημείας, σήμερα διαθέτει το 65%. Τελικός μας 
στόχος είναι να καλυφθούν όλα τα Λύκεια της χώρας.
Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτήθηκαν Εργαστηριακά Κέντρα 
Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και στελεχώθηκαν με επιλεγμένο προσωπικό.
Τα ΕΚΦΕ έχουν τον παρακάτω συντονιστικό ρόλο:
* την τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας της Φυσικής και 

της Χημείας
* τη συνδρομή στην οργάνωση Εργαστηρίων στα σχολεία της περιοχής.


