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ΘΕΜΑ: Προτάσεις για την Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 
 

 
Σε εφαρμογή ομόφωνης απόφασης των Σ.Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας στη 5η Ολομέλεια 

της ε´ περιόδου λειτουργίας του, αποστέλλεται το έγγραφο αυτό, με προτάσεις για την 
υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας στις σχολικές μονάδες της δημοτικής εκπαίδευσης. 

Η Ενισχυτική Διδασκαλία στην Δημοτική Εκπαίδευση υλοποιείται με βάση το Προεδρικό 
Διάταγμα 462/1991 (ΦΕΚ 171, τ.Α´). Αφορά: 

1. Μαθητές/Μαθήτριες που χρειάζονται επιπλέον διδακτική βοήθεια σύμφωνα με την 
άποψη του/της Εκπαιδευτικού που διδάσκει. 

2. Μαθητές/Μαθήτριες που φοιτούν κατά προτεραιότητα στις δύο πρώτες τάξεις  ή και 
σε άλλες τάξεις και δεν έχουν κατακτήσει τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και 
αριθμητικού υπολογισμού.  

Προκειμένου ένας μαθητής / μία μαθήτρια να συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας απαιτείται να ακολουθούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: 
1) Συνεργασία του/της Εκπαιδευτικού του τμήματος με τους/τις Εκπαιδευτικούς των άλλων 
τμημάτων κατά τη διάρκεια παιδαγωγικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται με 
πρωτοβουλία του Διευθυντή / της Διευθύντριας ή του Προϊστάμενου / της Προϊστάμενης της 
σχολικής μονάδας άπαξ μηνιαίως. Αντικείμενο των συζητήσεων αποτελούν θέματα προόδου 
των μαθητών/μαθητριών και υιοθετούνται κοινές πρακτικές που εκτιμώνται ως πλέον 
αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης (Άρθρο 90 §1 & 2, Ν. 
4823/2021). Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Υποστήριξης προτείνουμε η υποστήριξη του μαθητής / της μαθήτριας να αποτελέσει 
αντικείμενο συνεργασίας όπως άλλωστε προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία 
(ΦΕΚ5009/2021, άρθρο 1, §1&2α,β) 

2) Σύμφωνη γνώμη των γονέων / κηδεμόνων του μαθητή / της μαθήτριας που πρόκειται 
να υποστηριχθεί. Αν και στην §5 του άρθρου 5 του ΠΔ 462, αναφέρει πως η έγγραφη σύμφωνη 



γνώμη του γονέα δίνεται στην περίπτωση που η ενισχυτική διδασκαλία υλοποιείται μετά το 
τέλος του διδακτικού ωραρίου, προτείνουμε την πλήρη ενημέρωση των γονέων πριν την 
υλοποίηση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για την αναγκαιότητα και τους 
στόχους της και την έγγραφη σύμφωνη γνώμη τους ακόμη και για την περίπτωση που η 
ενισχυτική διδασκαλία υλοποιείται στο πρωινό πρόγραμμα. Τα νεότερα νομοθετήματα, 
άλλωστε, που αναφέρονται στην υποστήριξη των μαθητών/τριών από δομές της σχολικής 
μονάδας ορίζουν απόλυτα την συνεργασία με τους γονείς (ΦΕΚ 5009/2021Β΄- άρθρο 3§1δ) με 
όρους που αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύουν όλα τα μέλη που 
αναφέρονται (ΦΕΚ 5009/2021Β΄- άρθρο 3§3). 

3) Απόφαση - Πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών 
σε Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και δημιουργία των σχετικών τμημάτων με ομάδες 
μαθητών ακόμα και από διαφορετικά τμήματα με κοινούς μαθησιακούς στόχους. 

4) Το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα καθώς είναι πιθανό να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη του διδακτικού έτους έχοντας 
οδηγήσει στα αποτελέσματα που είχαν τεθεί ως στόχος. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
οργανωθεί εκ νέου.  

5) Η υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας για την υποστήριξη κάθε μαθητή / καθεμιάς 
μαθήτριας (ή ομάδας μαθητών/τριών) θα πραγματοποιείται την ώρα που διδάσκεται το 
αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο στο ΕΩΠΔ της τάξης του, δηλαδή Νεοελληνική Γλώσσα και / 
ή Μαθηματικά, τα οποία προβλέπονται από το ΠΔ 462/91 (άρθρο 5 §1) και μόνον κατά τη 
διάρκεια αυτών. Η υποστήριξη του μαθητή/της μαθήτριας σε άλλα γνωστικά αντικείμενα δεν 
προβλέπεται. Επιπροσθέτως, η υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας (στα γνωστικά 
αντικείμενα που ορίζει η §1 του άρθρου 5 του ΠΔ 462/1991) σε ώρες που διδάσκονται άλλα 
γνωστικά αντικείμενα κρίνουμε πως δεν πρέπει να συμβαίνει. Η συνθήκη αυτή μπορεί να μην 
δηλώνεται ρητά στις διατάξεις του ΠΔ462/91, ωστόσο θεμελιώνεται και απορρέει από τη 
φιλοσοφία της τήρησης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος που δομείται και 
πραγματώνεται σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών όλων των γνωστικών 
αντικειμένων. 

6) Με βάση την παραπάνω θέση, γίνεται σαφές πως η ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα 
ή/και στα Μαθηματικά προς μαθητή /μαθήτρια δεν είναι δυνατόν  να πραγματοποιηθεί από 
τον/την Εκπαιδευτικό του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής/η μαθήτρια και διδάσκει τα 
αντίστοιχα μαθήματα κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος. Την Ενισχυτική 
διδασκαλία αναλαμβάνει άλλος / άλλη Εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας που έχει 
διδακτικό κενό τις ώρες που το τμήμα διδάσκεται τα εν λόγω μαθήματα. 

Η παροχή της ενισχυτικής διδασκαλίας από άλλον/άλλη εκπαιδευτικό διάφορο/η του/της 
εκπαιδευτικού του τμήματος από το οποίο προέρχεται ο/η μαθητής/μαθήτρια, υποστηρίζεται 
από το άρθρο 5 §9 του ΠΔ 462/91 το οποίο αναφέρει ότι για την πραγματοποίηση της 
ενισχυτικής διδασκαλίας «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». 



Προτείνουμε, επίσης, εφόσον αυτό είναι εφικτό το έργο της ενισχυτικής διδασκαλίας να 
αναληφθεί από όσο το δυνατόν λιγότερους εκπαιδευτικούς ώστε να κινούνται με σχετική 
άνεση στα τμήματα που θα προκριθούν. 

7) Βάσει του ΠΔ 462/91 η ενισχυτική διδασκαλία παρέχεται σε τμήματα έως πέντε 
μαθητών/μαθητριών ανά μάθημα σε χώρο του σχολείου εκτός της αίθουσας διδασκαλίας του 
τμήματος. Ωστόσο, σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές ανασκευάζουν και επανακαθορίζουν τη 
διαδικασία ιδιαίτερης υποστήριξης των μαθητών/μαθητριών που έχουν δυσκολίες. Στο άρθρο 
82 του Ν. 4368/2016 που αναφέρεται στη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης ορίζονται δύο 
συνθήκες: Η υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών από τον/την ειδική παιδαγωγό (α) ξεκινά 
εντός του τμήματος που φοιτούν και (β) αναπτύσσεται σε συνεργασία του εκπαιδευτικού του 
τμήματος με τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης για να διαφοροποιείται συνολικά η 
διδασκαλία που προσφέρεται. 

Σύγχρονες επιστημονικές απόψεις προτείνουν οι μαθητές / μαθήτριες που φοιτούν στα 
γενικά σχολεία και εκδηλώνουν δυσκολίες να διδάσκονται στο τμήμα τους σε πλαίσιο 
συνδιδασκαλίας, έχουν μάλιστα περιγραφεί συγκεκριμένες πρακτικές αυτής της υλοποίησης. 
Σημειώνουμε πως σε επιμόρφωση που είχε πραγματοποιηθεί από το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας τον 
Ιούνιο του 2021, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σχετικά τέτοιες πρακτικές. Για το θέμα 
αυτό, αποφασίστηκε να κατατεθεί νέα πρόταση προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην οποία θα 
περιγράφονται διαδικασίες και ενέργειες για την υλοποίηση της συνδιδασκαλίας. 

Αντιλαμβανόμαστε πως οι ανωτέρω προτάσεις καθιστούν σύνθετη την υλοποίηση της 
ενισχυτικής διδασκαλίας. Ωστόσο, θεωρούμε πως αναδεικνύεται η κρισιμότητα της 
ανάπτυξης ενεργειών περί τροποποίησης του ΠΔ 462/1991 και σύμπλευσης με την 
υπάρχουσα σύγχρονη νομοθεσία οι οποίες θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες 
διδασκαλίας για τους μαθητές/τις μαθήτριες που εκδηλώνουν δυσκολίες και χρήζουν 
επιπρόσθετης διδακτικής υποστήριξης. 

 
 

 
Ο Οργανωτικός Συντονιστής 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας 
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