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Τι είναι η συνδιδασκαλία 

 Στη Συνδιδασκαλία, βρίσκονται στην γενική τάξη δύο 
(ή και περισσότεροι) εκπαιδευτικοί, συνήθως ένας 
γενικός και ένας ειδικός εκπαιδευτικός, όπου 
δουλεύουν μαζί, προκειμένου να διδάξουν μία 
διαφορετική, ανάμεικτη ομάδα μαθητών, στον ίδιο 
φυσικό χώρο (Cook& Friend, 1995; Rea & Connell, 
2005; Cook, 2004; Murawski & Dieker, 
2008; Murawski &Hughes, 2009).  



 Είναι ένας δημιουργικός τρόπος μάθησης 

για την υποστήριξη όλων των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Είναι η διαδικασία της μάθησης από δύο ή 

περισσότερους ανθρώπους που έχουν 

διαφορετικό τρόπο σκέψης. 

 



Χαρακτηριστικά 

 Η συνδιδασκαλία, περιλαμβάνει, από κοινού 
σχεδιασμό, καθοδήγηση και αξιολόγηση 
όλων των μαθητών είτε παρουσιάζουν 
δυσκολίες είτε όχι και τροποποιήσεις όπου 
κρίνεται αναγκαίο, του αναλυτικού 
προγράμματος, προκειμένου να 
“συναντηθούν”, οι διαφορετικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή 
(Nichols, Dowdy &Nichols, 2010).  



 Οι συνεργάτες πρέπει να αποκτήσουν εμπιστοσύνη 

μεταξύ τους,  

 να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την επικοινωνία,  

 να μοιραστούν τις μικροδουλειές,  

 να εργασθούν μαζί δημιουργικά για να ξεπεράσουν 

προκλήσεις και προβλήματα,  

 να προβλέπουν συγκρούσεις και να τις διαχειρίζονται 

προς μια εποικοδομητική κατεύθυνση 



Προϋποθέσεις Συνδιδασκαλίας 

 Συνεργατική διάθεση 

 Συνεργατικός σχεδιασμός 

 Συνεργατική παρουσίαση 

 Συνεργατική επίλυση του 

προβλήματος 

 Συνεργατική διαδικασία 



Προϋποθέσεις Συνδιδασκαλίας 

 Χαρακτηριστικά των μαθητών και οι ανάγκες 

τους 

 Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και οι 

ανάγκες τους  

 Αναλυτικό πρόγραμμα, περιεχόμενο και 

στρατηγικές διδασκαλίας 

 Οι υποδομές του σχολείου, τάξεις, βιβλιοθήκες, 

πληροφορική 



Οι Friend, Reising & Cook(1993), πρότειναν 5 

βασικά είδη εφαρμογής του μοντέλου της 

συνδιδασκαλίας.  
 Στο πρώτο, ένας εκπαιδευτικός οδηγεί την τάξη και ο άλλος έχει 

υποστηρικτικό ρόλο εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες μαθητών.  

 Σταθμοί διδασκαλίας, ‘όπου  οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε 
ετερογενή γκρουπ και “δουλεύουν” στους σταθμούς εργασίας, με 
κάθε δάσκαλο.  

 Η παράλληλη διδασκαλία δύο ομάδων, όπου οι δύο εκπαιδευτικοί 
σχεδιάζουν τη διδασκαλία, χωρίζουν όμως την τάξη στα δύο και 
διδάσκουν ο ένας στη μία ομάδα και ο άλλος στην άλλη.  

 Στην εναλλακτική διδασκαλία, ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μία μικρή 
ομάδα μαθητών, ενώ ο άλλος εκπαιδευτικός καθοδηγεί την 
υπόλοιπη τάξη.  

 Τέλος, στην ομαδική διδασκαλία, και οι δύο εκπαιδευτικοί 
σχεδιάζουν τη διδασκαλία και καθοδηγούν τους μαθητές στην τάξη, 
με ένα συντονισμένο τρόπο.  



Χαρακτηριστικά τάξης:  

Ε΄2 15ου  Δημοτικού Σχολείου 

Κατερίνης 
 Σύνολο μαθητών: 20 

 Ένας μαθητής με 

μαθησιακές 

Δυσκολίες 

 Ένας μαθητής με 

οριακή νοητική 

καθυστέρηση 

 

 Μάθημα Ιστορίας 

 Δύο (2) φορές την 

εβδομάδα από 2 

ώρες 













Χαρακτηριστικά τάξης:  

Β΄1 & Ε΄1και Ε΄2 12ου Δημοτικού Σχολείου 

Κατερίνης 

 Μάθημα Γλώσσα 

 Σύνολο μαθητών: 18  

 Δύο (2) φορές την 

εβδομάδα από 2 ώρες 

 Ένας μαθητής με 

μαθησιακές Δυσκολίες 

 Ένας μαθητής στο 

Φάσμα του Αυτισμού 

 

 Μάθημα Γλώσσα 

 Σύνολο μαθητών: 18 & 20  

 Μία (1) φορά την 

εβδομάδα σε κάθε τμήμα 

από 2 ώρες 

 Τρεις μαθητές με 

μαθησιακές Δυσκολίες 

 Ένας μαθητής Δυσλεξία 













Αξιολόγηση και προβληματισμοί 

 Η συνδιδασκαλία από μόνη της είναι ένα 
εγχείρημα πολύπλοκο και δύσκολο. 

 Εξεύρεση χρόνου για προγραμματισμό, 
σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση. 

 Συγκρούσεις ή διαφορές προσωπικοτήτων, 
στυλ, αξιών των συμμετεχόντων. 

 Οι μη καθορισμένοι και αποσαφηνισμένοι ρόλοι 
μέσα από το νομικό πλαίσιο 

 Η ελλιπής επιμόρφωση και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής. 

 



Βασικά συστατικά της επιτυχημένης 

συνδιδασκαλίας  

 η στάση του εκπαιδευτικού της γενικής εκπαίδευσης,  

 ο επαρκής χρόνος για προετοιμασία της διδασκαλίας, 

 ο αμοιβαίος σεβασμός,  

 η εθελοντική συμμετοχή σε πρόγραμμα συνδιδασκαλίας, 

 η υποστήριξη από το διευθυντή και η κοινή φιλοσοφία 
για τις αρχές της διδασκαλίας και της διαχείρισης των 
κρίσεων, 

 παράγοντες όπως η συμβατότητα των δύο 
εκπαιδευτικών,  

 η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ευελιξία. 



 Ευχαριστούμε  


