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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ; 
ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 
Σε αδρανοποίηση ενός θεσµού που µπορεί να συµβάλει θετικά στην αντιµετώπιση 

της σχολικής αποτυχίας και στην άµβλυνση των συνεπειών των κοινωνικών ανισοτήτων 
στην εκπαίδευση οδηγεί η τακτική του Υπ. Παιδείας. Πρόκειται για το θεσµό της 
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, που καθιερώθηκε για να στηρίξει τη µορφωτική προσπάθεια των 
µαθητών και µαθητριών του Γυµνασίου που συναντούν µαθησιακές δυσκολίες και, συνεπώς, 
να αµβλύνει τις έντονες µορφωτικές ανισότητες στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Συγκεκριµένα: Από την αρχή του Σεπτέµβρη έπρεπε να έχει ξεκινήσει η λειτουργία 
της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας. Και ενώ ορίστηκαν οι υπεύθυνοι Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας σε 
κάθε σχολείο, ενηµερώθηκαν οι µαθητές / µαθήτριες και συστάθηκαν τα αντίστοιχα τµήµατα 
ενισχυτικής διδασκαλίας, δεν έχουν γίνει  ακόµη (!) οι αναγκαίες προσλήψεις των 
εκπαιδευτικών για να λειτουργήσουν. Έχουµε φτάσει στο µέσο του διδακτικού έτους και σε 
πολλές περιοχές της χώρας (π.χ. στο νοµό Ηρακλείου) δεν λειτουργούν ούτε το 30% των 
τµηµάτων που οργανώθηκαν τον Σεπτέµβρη. Παρατηρούµε, επίσης, το φαινόµενο σε άλλα 
σχολεία να λειτουργούν ελάχιστα τµήµατα, σε άλλα να µη λειτουργούν καθόλου. Για 
παράδειγµα, στα Γυµνάσια της Λέσβου πραγµατοποιούνται στις αρχές Φεβρουαρίου µόνο 
141 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας την εβδοµάδα, ενώ το σχολικό έτος 2003-04 στο 
αντίστοιχο διάστηµα πραγµατοποιούνταν 608 ώρες. 
Θύµατα της όλης κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί είναι οι µαθητές και µαθήτριες που 
συναντούν µαθησιακές δυσκολίες, επειδή χάνουν την τελευταία ευκαιρία για µια έστω µικρή 
µαθησιακή ενίσχυση. Ιδιαίτερα όσοι µαθητές προέρχονται από τα πιο φτωχά λαϊκά 
στρώµατα αντιµετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήµατα. Για όλα αυτά η Κυβέρνηση τηρεί 
σιγήν ιχθύος και θεωρεί το θέµα ανύπαρκτο. 

Αρνητικές είναι οι συνέπειες αυτής της τακτικής και για τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα 
τους ωροµίσθιους / αδιόριστους, που υποχρεώνονται να εργάζονται µε ελαστικές εργασιακές 
σχέσεις σε ένα κλίµα εργασιακής αβεβαιότητας και συνεχών µετακινήσεων από σχολείο σε 
σχολείο. 

Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα αν αυτό το «πάγωµα» της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας 
συνιστά την προετοιµασία του εδάφους για την κατάργηση του θεσµού. Αν αυτό συµβαίνει, 
τότε είναι εύλογη η απορία µας, πώς η εξέλιξη αυτή συµβαδίζει µε τις κυβερνητικές 
εξαγγελίες για «προτεραιότητα στην παιδεία και τον πολιτισµό». 

Το « κοινωνικά ευαίσθητο» ΥΠΕΠΘ πρέπει να γνωρίζει ότι η αποδυνάµωση του 
"κράτους πρόνοιας", η αύξηση της ανεργίας, οι ελαστικές µορφές απασχόλησης, η 
εργασιακή περιπλάνηση δηµιουργούν ένα κοινωνικό περιβάλλον που ευνοεί την αποχή από 
την εκπαιδευτική διαδικασία, την υποεπίδοση και τελικά τη µορφωτική καθήλωση των 
παιδιών που προέρχονται από τα λαϊκά στρώµατα. 

Είµαστε υποχρεωµένοι να καταγγείλουµε την στάση αυτή της Κυβέρνησης. 
Η ΟΛΜΕ διεκδικεί: 

 την άµεση αναβάθµιση του θεσµού της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας µε την κάλυψη 
των απαιτούµενων παιδαγωγικών προϋποθέσεων (κατάλληλη επιµόρφωση των 
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εκπαιδευτικών, εκπόνηση διδακτικών υλικών που απαιτούνται για ενισχυτική 
διδασκαλία και γενικότερη παιδαγωγική στήριξη του θεσµού), 

 τον άµεσο διορισµό όλων των καθηγητών που απαιτούνται για την πλήρη 
λειτουργία της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, 

 την παραµονή όλων των υπευθύνων της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας στις θέσεις 
τους και µε µειωµένο ωράριο, 

 την αύξηση της ωριαίας αποζηµίωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε 
τµήµατα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας στα επίπεδα της Πρόσθετης ∆ιδακτικής 
Στήριξης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




