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Συνεργασία & συνεργατική διδασκαλία 

Αναθεώρηση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού 
του Τ.Ε. στη Γενική Εκπαίδευση 

Σεβαστή  Κεσαπίδου 

Α΄ Δημοτικού 

Σοφία  Ευφραιμίδου 

Τμήμα Ένταξης 

          7o  Δ.Σ.  Σταυρούπολης 
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Τι είναι συνεργασία; 

 συνεργασία είναι η από κοινού: 

 σχεδίαση 

 λήψη αποφάσεων & 

 λύση προβλημάτων  

 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 



Τα χαρακτηριστικά της σχέσης μας, 
ως προϋπόθεση της συνεργασίας μας 

 Ενσυναίσθηση της δασκάλας ΕΑΕ για τις δυσκολίες 

συμπερίληψης της δασκάλας ΓΑ στην τάξη. 

 Θετική αντίληψη της δασκάλας ΓΑ για το ρόλο της 

δασκάλας ΕΑΕ στο γενικό σχολείο. 

 Θετικές προσδοκίες από τη συνεργασία, 

εκατέρωθεν. 

 

 

 

 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Τα χαρακτηριστικά της σχέσης μας, 
ως προϋπόθεση της συνεργασίας μας 

 Συχνή επικοινωνία και διαμοιρασμός σκέψεων. 

 Εμπιστοσύνη και αλληλοαποδοχή πεποιθήσεων-

γνώσεων-στυλ διδασκαλίας. 

 Αναγνώριση της συνεισφοράς της μίας από την 

άλλη. 

 Διαμοιρασμός της ευθύνης της μάθησης των 

μαθητών, αλλά και της ενημέρωσης των γονέων… 

 

 

 

 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Τα κίνητρά μας, ως προϋπόθεση της 
συνεργασίας μας 

 Ο μικρός Αντώνης και η διαχείριση της τάξης. 

 Οι διαφορετικές και ποικίλες γνωστικές, 
συναισθηματικές & κοινωνικές ανάγκες των 
μαθητών. 

 Η πρόκληση της διεύρυνσης του ρόλου της 
δασκάλας ΕΑΕ: άρση της απομόνωσης στο ΤΕ  & 
ενταξιακή εκπαίδευση στη γενική τάξη. 

 

 

 

 

5 2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Κατά τη συνδιδασκαλία… 

 συνσχεδιάζαμε/συναξιολογούσαμε/συνδιαχειριζόμασταν 

 συνενώναμε 

 διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες 

 διαφορετική γνώση-εμπειρία-στυλ διδασκαλίας 
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Κατά τη συνδιδασκαλία… 

…εφαρμόσαμε τα 4 από τα 6 μοντέλα 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Παράλληλη & εναλλακτική διδασκαλία 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Παράλληλη & εναλλακτική διδασκαλία 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Παράλληλη & εναλλακτική διδασκαλία 

10 2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 

 



Παράλληλη & εναλλακτική διδασκαλία 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Ομαδική διδασκαλία 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 

 

 

12 



Η μία διδάσκει, η άλλη βοηθάει 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Στάσεις & παρεμβάσεις 

 Στάσεις 

 προβληματισμός & άγνοια των εκπαιδευτικών 

 άγνοια των γονέων 

 Παρεμβάσεις 

 πρώτη ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τους 
γονείς στις αρχές της σχ. χρονιάς 

 δεύτερη ενημερωτική-ανατροφοδοτική συνάντηση με 
τους γονείς μετά τα Χριστούγεννα, όπου η δασκάλα 
ΕΑΕ είχε σταδιακά αποσυρθεί από τη Γ.Τ. 

 μία ενημερωτική-επιμορφωτική-ανατροφοδοτική 
συνάντηση με τους συναδέλφους & τη διευθύντρια 

 
14 2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 

 



Αξιολόγηση της συνεργασίας και 
συνδιδασκαλίας… 
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…σε σχέση με την επίδρασή τους 

 στους μαθητές, εκπαιδευτικούς  & γονείς 



Παράγοντες που ενίσχυσαν το 
συνεργατικό έργο μας 

 Η θετική στάση και εμπιστοσύνη της 
πλειοψηφίας των γονέων. 

 Η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων & η 
γνωστική και άλλη υποστήριξη γονέων 
μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες στα παιδιά τους. 

 Η θετική στάση και εμπιστοσύνη της 
Διευθύντριας. 

 Η αλληλουποστήριξη των συμμαθητών, ως 
απόρροια του προτύπου των συνεργαζόμενων 
εκπ/κών. 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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•επικοινωνία 
 

•διαπραγμάτευση 
 

•διαμοιρασμός 
 

•αναστοχασμός 
 

•χρήση εποπτικών  

  μέσων 
 

•χρήση εκπαιδευτικού  

  λογισμικού 
 

•εισαγωγή νέων 

  πρακτικών 
 

•άρση της απομόνωσης 

 της δασκάλας Ε.Α. 
 

•άρση αναστολών 

 και διάχυση-επέκταση  

 της συνδιδασκαλίας σε  

 άλλες τάξεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

•ανταπόκριση στην  

 ποικιλομορφία 
 

•ανάπτυξη της συνεργασίας 

μεταξύ των μαθητών (η 

συνεργασία των εκπ/κών ως 

πρότυπο) 
 

•αύξηση της συμμετοχής των 

 μαθητών 
 

•περισσότερος χρόνος και  

 προσοχή σε μαθητές με και 

 χωρίς ε.ε.α.  
 

•περισσότερος χρόνος για 

 φωνολογική ενημερότητα 
 

•μεγαλύτερη προσφορά 

 ατομικής βοήθειας 
 

•καλύτερη ανατροφοδοτική 

  αξιολόγηση των μαθητών 
 

•εμπλουτισμένη διδασκαλία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική  

Ανάπτυξη 

Συμπεριληπτική 

Εκπαίδευση 

 

βελτίωση 

του 

σχολείου 
 

συνεργατική 

μάθηση & 

κοινότητα 

μάθησης 
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Ο μικρός Αντώνης πριν και μετά τη  
συνδιδασκαλία 

    ΠΡΙΝ 

 δεν καθόταν 

 δεν άκουγε 

 δε συμμετείχε 

 δεν διέκρινε 
αποδεκτή/μη 
αποδεκτή 
συμπεριφορά 

 κανόνες-όρια 

 «κυρίαρχος» 

 

 

    ΜΕΤΑ 

 ακολουθεί κανόνες και 
οδηγίες 

 μπαίνει στη γραμμή 

 περιμένει στη σειρά 

 συμμετέχει 

 διακρίνει την 
αποδεκτή 
συμπεριφορά 

 αποδέχεται το ρόλο 
της δασκάλας  

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες πριν και 
μετά τη συνδιδασκαλία 

    ΠΡΙΝ 
 
 έλλειμμα συμμετοχής 

στην κοινωνική 
ομάδα της τάξης 
 

 συναισθηματικές 
δυσκολίες 

 ανασφάλεια 

 σχολική άρνηση 
 
 

    ΜΕΤΑ 

 συμμετοχή στα παιχνίδια 
& στα τραγούδια μέσα 
στην τάξη 

 προσαρμογή στο πλαίσιο 
της τάξης και του 
σχολείου 

 μικρή βελτίωση για τον 
Παύλο, σε συνεργασία 
με τη μητέρα 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες πριν και 
μετά την συνδιδασκαλία 

     ΠΡΙΝ 
 μαθησιακές δυσκολίες-

αργοί ρυθμοί μάθησης 
 

 φωνολογική 
επίγνωση 

 ταύτιση φωνήματος-
γραφήματος 

 σύνθεση 

 σύνθετα προβλήματα 
για τη Μαρία 

 

 

 

    ΜΕΤΑ 

 κατάκτηση 
αναγνωστικής 
δεξιότητας για τη 
μεγάλη πλειοψηφία 
 

 

 

 

 η Μαρία δεν 
κατέκτησε τη 
δεξιότητα της 
ανάγνωσης 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Προβλήματα που προέκυψαν 

 Προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
 

 Αντιπαλότητα και ανταγωνισμός μεταξύ των 
δύο τμημάτων της Α΄τάξης. 
 

 Στιγματισμός του ενός τμήματος έναντι του 
άλλου.  
 

21 2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 

 



Προτεινόμενες λύσεις 

 Περισσότερες ενημερωτικές & ανατροφοδοτικές 
συναντήσεις και των δύο δασκάλων ΓΑ & ΕΑΕ 
με τους γονείς. 
 

 Συνεργασία και με τον δάσκαλο του άλλου 
τμήματος της ίδιας τάξης, με ενημέρωση και 
των γονέων. 

 
 Ενημέρωση όλων των γονέων του σχολείου για 

τη συνδιδασκαλία και το ρόλο της δασκάλας 
ΕΑΕ στο γενικό σχολείο. 

  
 2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Προτεινόμενες λύσεις 

 Συζητήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών με σκοπό την 
άρση στερεοτύπων, όπως «καλό» και «κακό» 
τμήμα, «καλός» και «κακός» δάσκαλος. 
 
 

 Γενίκευση της συνδιδασκαλίας, παράλληλα με 
το ατομικό πρόγραμμα στο ΤΕ. 

 

 

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 
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Ευχαριστούμε & καλή συνέχεια… 

 

 

Μόνο συνεργατικά μπορούμε να 

ανταποκριθούμε στις ανισότητες και 

στα ελλείμματα του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος 

https://www.youtube.com/watch?v=TCn4qDyuZVE  

2η επιμορφωτική ημερίδα ανάδειξης εκπ/κού έργου σε ΣΜΕΑΕ & ΤΕ πρωτ/μιας εκπ/σης  10ης ΠΕ ΕΑΕ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCn4qDyuZVE

