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O ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΝΙΣΑ  

 
    Γούπος Θεόδωρος, σχολικός  σύμβουλος  
      Χατζημπύρος Κων/νος, δάσκαλος , μετεκπαιδευμένος  στην ειδική 

αγωγή 
 
 
1.Εισαγωγή 
 
Οι αντισταθμιστικοί θεσμοί στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα κάνουν 

την εμφάνισή τους σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πολύ αργά. Αυτό 
οφείλεται στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που παρατάθηκε στην Ελλάδα 
ουσιαστικά μέχρι το 1949, οπότε τελείωσε ο Εμφύλιος. Η κατάσταση αυτή 
επηρέασε αρνητικά και τον εκπαιδευτικό χώρο, ο εκδημοκρατισμός του οποίου 
επιχειρείται μόλις περί τα μέσα της δεκαετίας του ΄60, με τη μεταρρύθμιση του 
1964, η οποία μεταξύ άλλων στόχευε: (Βρεττός, Γ, 2001) 

α. στην καθιέρωση της δωρεάν φοίτησης των παιδιών μέχρι δεκαπέντε 
ετών, 

β. στην καθιέρωση της δημοτικής, ως γλώσσας της εκπαίδευσης, 
γ. στην αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την αναβάθμιση 

της τεχνικής – επαγγελματικής του κατεύθυνσης, 
δ. στη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής στα ιδρύματα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Με αυτές αλλά και άλλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις η μεταρρύθμιση του 

1964 στόχευε, στη μόρφωση των φτωχότερων στρωμάτων, χωρίς ωστόσο να 
περιλαμβάνει ειδικότερα αντισταθμιστικά μέτρα και θεσμούς. 

Η μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια σταμάτησε εξαιτίας της 
κυβερνητικής κρίσης του ’65 και, κυρίως, λόγω της εγκαθίδρυσης της επταετούς 
στρατιωτικής δικτατορίας (1967 – 1974), που επανέφερε το κλίμα του 
αυταρχισμού των μεταπολεμικών χρόνων στην εκπαίδευση. (Βρεττός, Γ, 2001) 

Ως επόμενη σοβαρή προσπάθεια για την μεταρρύθμιση της ελληνικής 
εκπαίδευσης προς το δημοκρατικότερο και τη θέσπιση αντισταθμιστικών θεσμών, 
πρέπει να θεωρήσουμε εκείνη του 1976, που περιλαμβάνει σε πολλά σημεία τα 
μέτρα του 1964. 

Στη μεταρρύθμιση του 1976 μπορούμε να διακρίνουμε «αντισταθμιστικά» 
μέτρα, όπως: 

α. την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από έξι σε εννέα χρόνια, 
β. την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας (που είχε καταργηθεί από τη 

δικτατορία), 
γ. την εισαγωγή της διδασκαλίας των αρχαίων κειμένων από μετάφραση 

και  
δ. τη στροφή στην τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση. 
Η επόμενη μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα είναι εκείνη 

της περιόδου 1982 – 1985. Η μεταρρύθμιση αυτή επέφερε πολύ σημαντικές 
αλλαγές στη φυσιογνωμία της ελληνικής εκπαίδευσης και για πρώτη φορά 
θεσπίζονται αντισταθμιστικοί θεσμοί. (Βρεττός, Γ, 2001) 

Τέτοιοι θεσμοί είναι: 
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α. τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (μαθήματα 
προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), 

β. τα Προγράμματα Εσωσχολικής Βοήθειας (στήριξη των αδύνατων 
μαθητών παράλληλα προς τη φοίτησή τους στην κανονική τάξη), 

γ. η Λαϊκή Επιμόρφωση (εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
ενηλίκους με αντικείμενο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, την επαφή με 
την τέχνη, την κατάρτιση κ.ά.) 

 
 
2.Βασικοί αντισταθμιστικοί θεσμοί στο Δημοτικό Σχολείο είναι: 
α. Τα  προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 
β. Οι τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα 
γ. Τα Τμήματα Ένταξης ή όπως παλιότερα ονομάζονταν οι Ειδικές Τάξεις 
δ. Τα Προπαρασκευαστικά Τμήματα Τσιγγανοπαίδων μαθητών 
ε. Τα προγράμματα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
 
3.Τα Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 
 
 Η Ενισχυτική Διδασκαλία (Ε.Δ) στο Δημοτικό Σχολείο πέρασε 

ουσιαστικά από δύο φάσεις: (Βρεττός, Γ, 2001) 
1. Τη φάση της άτυπης πειραματικής εφαρμογής, η οποία περιελάμβανε: 
 α. τις άτυπες προσπάθειες κάποιων εκπαιδευτικών πριν από το 

1980, 
β. τις πρώτες μεμονωμένες πειραματικές εφαρμογές το 1983 – 
1984 και τη δοκιμαστική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο το 1984 – 
1985 υπό την αιγίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
γ. την επέκταση των δοκιμαστικών εφαρμογών σε περιφερειακό 
και πανελλήνιο επίπεδο από το 1985 μέχρι το 1988. 

2. Τη φάση της Θεσμοθετημένης εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει: 
α. την ψήφιση του Νόμου για την Ενισχυτική Διδασκαλία στο    
Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο το 1988, 
β. την περίοδο από την ψήφιση του Νόμου μέχρι την έκδοση των 
Προεδρικών Διαταγμάτων, δηλαδή από το 1988 μέχρι το 1990 – 
1991, 

 γ. τη δοκιμαστική εφαρμογή, το 1991 – 1992, με βάση τα Π.Δ. και  
 δ. τη γενικευμένη εφαρμογή, από το 1992 – 1993 και μετά. 
Η δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας άρχισε 

πριν από το 1985, δηλαδή πριν από την ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 1566/1988 
για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο θεσμός ονομάστηκε 
«Ενισχυτική Διδασκαλία» και απέκτησε νομική υπόσταση το 1988, ενώ οι 
βασικές αρχές λειτουργίας θεσπίστηκαν το 1991. Ο όρος. «Eνισχυτική 
Διδασκαλία» στα αγγλικά. θα μπορούσε να είναι «reinforcing instruction». Την 
«επανορθωτική», δηλαδή «θεραπευτική», διάσταση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 
αποδίδει καλύτερα ο καθιερωμένος αγγλικός όρος «remedial instruction». 
(Βρεττός, Γ, 2001) 

Εκτός από τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία», που τελικά επικράτησε στην 
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και τους όρους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, έχουν προταθεί ή/και χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από Σχολικούς 
Συμβούλους της Π.Ε. διάφορoι άλλοι όροι, όπως: «ειδική (διδακτική) βοήθεια», 
«επανορθωτική διδασκαλία», «παράλληλη τάξη», «παράλληλη τάξη 
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εξειδικευμένης στήριξης», «τάξεις προσαρμογής», «τάξη άσκησης», «τμήμα 
διδασκαλίας μαθημάτων για τους αδύνατους μαθητές», «τμήμα μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες», «υποστηρικτική διδασκαλία», «φροντιστηριακά 
μαθήματα», «φροντιστηριακή άσκηση», «φροντιστηριακή βοήθεια», 
«φροντιστηριακή διδασκαλία», φροντιστηριακή τάξη». (Βρεττός, Γ, 2001) 

 
4. Η Εξέλιξη του θεσμού μέσα από τα νομοθετικά κείμενα 
 
4.1 Η Ενισχυτική Διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική βοήθεια του Ν. 

1824/1988 
Η Ενισχυτική Διδασκαλία καθιερώνεται για πρώτη φορά με το 

νόμο1824/1988 «ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 
296/30-12-1988,τεύχος Α)όπου αναφέρεται, στο άρθρο 4. 

1. « Καθιερώνεται η Eνισχυτική Διδασκαλία για τους μαθητές του 
Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται, η 
Eνισχυτική  Διδασκαλία, οι μορφές αυτής, η οργάνωση και η λειτoυργία των 
τμημάτων Eνισχυτικής Διδασκαλίας, τα προγράμματα διδασκαλίας, ο ορισμός των 
διδασκόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων». 

4.2 Η Αξιολόγηση του μαθητή και η Ενισχυτική Διδασκαλία σύμφωνα με 
το Π.Δ. 390/1990  

Στο Π.Δ. 390/1990 στο άρθρο 16 & 17 και σε εφαρμογή του νόμου 
1824/1988 γίνεται αναφορά τόσο για την αξιολόγηση του μαθητή, όσο και για την 
Ενισχυτική Διδασκαλία. Συγκεκριμένα στο άρθρο 16 αναφέρεται: 

 « Όλοι οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που φοίτησαν κανονικά έχουν 
δικαίωμα εγγραφής στην επόμενη τάξη. Όσοι όμως έχουν «Ανεπαρκή» γενική 
ετήσια επίδοση, παρακολουθούν συγχρόνως μαθήματα «Ενισχυτικής Διδασκαλίας», 
εφόσον λειτουργούν τέτοια τμήματα στο σχολείο». 

Ενώ στο άρθρο 17 αναφέρεται: 
1. «Με τον όρο Ενισχυτική Διδασκαλία νοείται η παρακολούθηση από το 

μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα 
και Μαθηματικά, στα οποία ο μαθητής κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι 
χρειάζεται διδακτική βοήθεια. 

2. Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 
σε μαθητές των τάξεων Α' και Β' που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς 
ανάγνωσης και γραφής και το γνωστικό επίπεδο στα Μαθηματικά δεν τους επιτρέπει 
να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της τάξης τους». 

4.3 Αξιολόγηση και Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου 
σύμφωνα με το Π.Δ.462/1991 

          Το Π.Δ. 462/1991 στο άρθρο 15 ρυθμίζει την αξιολόγηση και την 
Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. 

       «Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση 
από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες 
ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια. 

   Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του χώρου αυτού, ο διάκοσμός του και, 
κυρίως, το με επιστημονικό κριτήρια επιλεγμένο διδακτικό υλικό αποτελούν 
καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας. 

Εποπτικά μέσα, όπως η καρτέλα με τις λέξεις και τους αριθμούς, η εικόνα 
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μέσα από τη παιδαγωγική, γλωσσική και σημασιολογική λειτουργία της, διεγείρουν 
το ενδιαφέρον του μαθητή, εμπλουτίζουν τη σκέψη του και τρoφοδoτoύν και 
στηρίζουν την προφορική και γραπτή έκφρασή του. 

       Γενικότερα επιδιώκεται η δημιουργία ενός πλούσιου παιδαγωγικού 
περιβάλλοντος και μιας ατμόσφαιρας κατανόησης, αγάπης και φιλίας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται για το κάθε παιδί το ανώτερο όριο εμπειρίας μέσα σε ένα κλίμα 
ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ελευθερίας». 

4.4 Στο Π.Δ. 8/1995 και στο άρθρο 4 αναφέρεται: 
1. Στις τάξεις Γ' και Δ' εκτός από την Περιγραφική αξιολόγηση  

χρησιμoπoιείται  κλίμακα βαθμολογίας που έχει ως εξής: Άριστα (Α), Πολύ καλά 
(Β), Καλά (Γ), Σχεδόν Καλά(Δ). 

Με «Σχεδόν Καλά (Δ) βαθμολογούνται όσοι εμφανίζουν σοβαρές 
μαθησιακές δυσκολίες. Για τους μαθητές αυτούς καθώς και για τους μαθητές των 
τάξεων Α' και Β' που συναντούν ανάλογες δυσκολίες, εφαρμόζονται προγράμματα 
ενισχυτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

2. στις τάξεις Ε' και ΣΤ εκτός από την Περιγραφική αξιολόγηση 
χρησιμοποιείται 

κλίμακα βαθμολογίας που είναι λεκτική και αριθμητική και έχει ως εξής: 
Άριστα (9-10), Πολύ Καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά. Στο βιβλίο Μητρώου 
και Προόδου η βαθμολογία καταχωρίζεται με αριθμητικό σύμβολο. 

Με «Σχεδόν Καλά» βαθμολογούνται όσοι εμφανίζουν σοβαρές μαθησιακέ ς 
δυσκολίες. Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζoνται  προγράμματα Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
      5. Ποιους μαθητέs αφορά ο θεσμόs τns Eνισχυτικής  Διδασκαλίαs 

στο Δημοτικό 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 462/1991, η Ενισχυτική Διδασκαλία θεσπίστηκε για 

να υποστηριχθούν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 Χρειάζονται «επιπλέον διδακτική βοήθεια». 
  Είναι, «κατά προτεραιότητα…..μαθητές των τάξεων Α' και Β'». 

«Δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και 
αριθμητικού υπολογισμού». 

Σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος που εκδόθηκε ερμηνευτική 
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας του 1995, η οποία αναφέρεται σε μαθητές 
που έχουν: 

 α. μαθησιακέ ς δυσκολίες, 
 β. ανάγκη εξατομικευμένης Ενισχυτικής Διδασκαλίας, 
 γ.  ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες, 
             δ. προοπτική να ενταχθούν και πάλι στην τάξη τους. 
     6. Πώς συγκροτούνται τα τμήματα: 
     Τα τμήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας δεν μπορούν να 

περιλαμβάνουν περισσότερους από πέντε (5) κατά μάθημα μαθητές. 
Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση 

του συλλόγου των διδασκόντων: 
α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους   
ωραρίου. 
β. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου με υπερωριακή απασχόληση. 
γ. Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τυχόν 

διατίθενται στα  πολυθέσια σχολεία 
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δ. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ωριαία αντιμισθία. 
 Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συνεργάζονται 

συνεχώς με τους διδάσκοντες των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές 
που παρακολουθούν τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στο τέλος του 
προγράμματος υποβάλλουν στο διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά 
μάθημα. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων 
κατά το γενικό απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Αντίγραφο 
γενικής έκθεσης διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης καθώς και στο Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων. Την ευθύνη 
σύνταξης και αποστολής της παραπάνω έκθεσης έχει ο Διευθυντής του σχολείου. 

 
7. Τα Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας τα τελευταία χρόνια. 
 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ

 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ

1997-1998 6306 603758 2987 14935 2,47 
1998-1999 5777 602186 3254 16192 2,68 
1999-2000 5949 600028 3075 15270 2,54 
2000-2001 5897 596314 2570 13527 2,26 
2001-2002 5777 600328 2114 11438 1,90 
2002-2003 5721 602292 2003 11359 1,88 
2003-2004 5669 608333 2040 11163 1,83 
2004-2005 5609 603108 3174 15301 2,53 
2005-2006 5609 603108 3941 17360 2,87 

Πηγή: Γούπος, 2006 
 
 
 
 
8. Οι δυσκολίες εφαρμογής των Προγραμμάτων ενισχυτικής 

διδασκαλίας. 
Είναι γνωστό ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια αφετηρία και το σχολείο 

θέτει τις δικές του απαιτήσεις να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές. Αυτή όμως η 
αξίωση για ίσες απαιτήσεις από όλους, χωρίς να προσφέρονται σε όλους τους 
μαθητές και οι ίδιες δυνατότητες για την επίτευξή τους, οδηγεί σε μια ανισότητα 
και αποτελεί παραβίαση των κανόνων της κοινωνικής δικαιοσύνης (Πυργιωτάκης 
, 2000). 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείoυ και το πρόγραμμα 
σπουδών του είναι ανελαστικό και δεν έχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια να 
προσαρμόσει τα προγράμματά του στο επίπεδο των μαθητών, προσφέροντας και 
ζητώντας από τον καθένα ανάλογα με το δικό του εξελικτικό επίπεδο και τις δικές 
του δυνατότητες. 

 Επιπλέον τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα οποία 
υλοποιούνται σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο, καλύπτουν μικρό μόνο μέρος των 
μαθητών. 

Οι εγγενείς αδυναμίες των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας είναι: 
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     α. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μόνο με 
το πέρας των μαθημάτων.  

    β. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας μέσα στο 
κανονικό πρόγραμμα συναντά  δυσκoλίες. 

    γ. Η απροθυμία των εκπαιδευτικών για τα προγράμματα της ενισχυτικής 
διδασκαλίας λόγω της πενιχρής ωριαίας αποζημίωσης.  

   δ. Η έλλειψη κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων για την ανίχνευση 
και τον εντoπισμό των μαθητών που χρήζουν ενισχυτικής διδασκαλίας. 

   ε. Η έλλειψη κατάλληλου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού.  
στ. Η ελλιπής και αποσπασματική επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, που 

υλοποιούν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. 
 ζ. Η έλλειψη ενός φορέα (σε επίπεδο περιφερειακών Διευθύνσεων και 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) που θα συντονίζει την υλοποίηση προγραμμάτων 
ενισχυτικής διδασκαλίας. 
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