
Κυράτσα Ιωάννα  
Ειδική Παιδαγωγός 

Προσχολικής Ηλικίας  



    Τα προβλήματα μέσα στην τάξη αυξάνονται 
καθημερινά, καθώς γίνονται περισσότερο σύνθετα, 

έντονα και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. 

 

 

 

  

Η  αντιμετώπισή τους θα πρέπει να είναι πιο 
συστηματική και σύνθετη. 

 

 



□ Κοινός σχεδιασμός 

□ Συνδιδασκαλία 

□ Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  

□ Από κοινού αντιμετώπιση 
προβλημάτων  

□ Προώθηση κοινών στόχων και 
πρακτικών - χωρίς διαχωρισμούς 



 • Να γνωρίζει σε βάθος το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

• Να αποδέχεται τη συνυπευθυνότητα όλων των    

μαθητών  

• Να μη διαχωρίζει τους μαθητές 

• Να είναι διαθέσιμος με όλους τους 

εμπλεκόμενους παράγοντες… 



• Να γνωρίζει το ΑΠ της  γενικής εκπαίδευσης 

• Να γνωρίζει τις δυσκολίες των μαθητών 

καθώς και τους στόχους κατάκτησης 

• Να προσαρμόζει και να προσαρμόζεται  

• Να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν 

 

 

 



• Ισότιμοι - συνυπεύθυνοι 

• Συμπληρωματικές αρμοδιότητες όχι 
ανταγωνιστικές 

• Συνεργασία 

• Ενημέρωση – εκπαίδευση 

• Συνεργασία με σχολείο και κοινότητα 

• Προώθηση της αρχής «ένα σχολείο για όλους» 

 

 





Μοντέλα Συνεργατικής  
Συμβούλευσης 
 
Συνεργατική  
Διδασκαλία 

 



 



□   εντοπισμός του προβλήματος 

□   αξιολόγηση του προβλήματος 

□   επιλογή συγκεκριμένων πρακτικών & στρατηγικών 

□   εφαρμογή των επιλεγμένων πρακτικών 

□   αξιολόγηση 

Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται σε σχολεία με χαμηλή 
συχνότητα παιδιών με ΕΕΑ/Α και με χαμηλό συνολικά μαθητικό 

πληθυσμό. 



     Ο γενικός παιδαγωγός συμβουλεύεται τον ειδικό  
παιδαγωγό για θέματα που αφορούν: 

  
• την προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος  
 
• την τροποποίηση των δραστηριοτήτων και  

 
• την αξιολόγηση αυτής της διαφοροποίησης 

 



  

  Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής είναι διαθέσιμος να 
διδάξει ξανά μία δύσκολη δεξιότητα ή να βοηθήσει τον 
μαθητή στην εξάσκηση πρόσφατων αποκτημένων 
δεξιοτήτων. 

 Αυτή η προσέγγιση παρέχει στους μαθητές με ΕΕΑ/Α δύο 
εκπαιδευτικούς, στους οποίους μπορούν να 
απευθύνονται για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

 





□ Οι ρόλοι των δύο εκπαιδευτικών εναλλάσσονται.  
□ Ο ΓΠ διδάσκει, ενώ ο ΕΠ υποστηρίζει τους μαθητές   
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και παρέχει βοήθεια 
□ Ο ΕΠ παρατηρεί τη συμπεριφορά των μαθητών και των 
διδακτικών πρακτικών του ΓΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Διδασκαλία & Υποστήριξη     

 Παράλληλη Διδασκαλία 

□ Οι δύο εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν από κοινού τη 
διδασκαλία , ώστε να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες 
για πρόσβαση και ουσιαστική συνεργασία 
□ Χωρίζουν τους μαθητές σε ομάδες και διδάσκουν την 
ίδια ώρα  
  



 Εναλλακτική Διδασκαλία 

□ Ο ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε όλη την τάξη 
 

ενώ 
 

□ Ο άλλος διδάσκει συγκεκριμένες έννοιες / κάνει 
επιληπτικό μάθημα σε μικρή ομάδα μαθητών 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Συμπληρωματική Διδασκαλία      

 Ο Γενικός Παιδαγωγός 
□ έχει την κύρια ευθύνη του μαθήματος 
 

Ο Ειδικός Παιδαγωγός 
□ υποστηρίζει τη διδασκαλία (διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων, τροποποίηση Α.Π., εναλλακτικές 
μορφές αξιολόγησης, ανάλυση συμπεριφοράς) 
□ υποστηρίζει τους μαθητές (άμεση διδασκαλία 
στρατηγικών μάθησης, επισήμανση, σύνοψη κ.λ.π). 



 Ομαδική Διδασκαλία      

□  Συνεργατικός σχεδιασμός 

□ Συνδιδασκαλία (Ε.Π. εισάγει το μάθημα και 

συνεχίζει ο Γ.Π.) 

□ Συναξιολόγηση 
` 

Τα μαθήματα διδάσκονται και από τους 
δύο εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενεργά 

ενισχύουν τη συζήτηση και όχι την 
διάλεξη για να ενθαρρύνουν την 

εμπλοκή των μαθητών. Και οι δύο 
εκπαιδευτικοί εμπλέκονται ενεργά στο 

χειρισμό του μαθήματος και στην 
επιβολή 

 



 
 
 
 
 
 

Ευέλικτη Ομαδοποίηση     

□ Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν υπο-ομάδες 
ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και 
τις ανάγκες των μαθητών για επαναληπτική 
διδασκαλία. 
 
□ Μία ομάδα είναι αυτόνομη, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί εργάζονται εκ περιτροπής με τις 
υπόλοιπες ομάδες. 
 



Απουσία συγκεκριμένης πολιτικής  

 

’Ελλειψη θεσμικού χρονοδιαγράμματος 

 

Ακαμψία σχολικών δομών και πρακτικών 

 

Συγκρουσιακές διαπροσωπικές σχέσεις 

 

Διαφορετικές προσεγγίσεις της μάθησης και των Ε.Ε.Α 

’Ελλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γενικών εκπαιδευτικών  σε θέματα  ειδικής αγωγής και τις 

διαδικασίες της ένταξης 

Παγιωμένες αντιλήψεις (ποιος είναι υπεύθυνος για ποιόν) 

Η αντίληψη είναι ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις 

Απαξίωση ή μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το έργο και το ρόλο των ειδικών παιδαγωγών. 




