«Διδακτικές πρακτικές και δράσεις βιωματικής και
συμμετοχικής διδασκαλίας και μάθησης μέσα και έξω από
την τάξη μεικτής δυναμικότητας»
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Πηλείδου Κωνσταντίνα
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Διδακτικές πρακτικές και δράσεις βιωματικής και συμμετοχικής διδασκαλίας
και μάθησης.
Γιατί;
Η γνώση δεν είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά αποτέλεσμα συμμετοχής σε
κοινωνικές δραστηριότητες και προϊόν διαπραγμάτευσης και συναίνεσης
(κοινωνική αλληλεπίδραση).
Τάξη μεικτής δυναμικότητας: μαθητικός πληθυσμός με διαφορετικές
δεξιότητες, επιθυμίες, προσδοκίες, δυνατότητες, ικανότητες
Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν και να εξελιχθούν με διαφορετικό
τρόπο, μέσω διαφορετικών διαδρομών, προσεγγίσεων, μεθόδων, μέσων
και υλικών. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν την
ταυτότητά τους.

Διδακτικές πρακτικές και δράσεις βιωματικής και συμμετοχικής διδασκαλίας
«Συνεκπαίδευση και δημιουργική γραφή» Τσιρίκας Κωνσταντίνος, ΠΕ70, Τμήμα Ένταξης, Κούτσουρα Ζωή,
ΠΕ70, 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης
https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/cf83cf85cebdceb5cebacf80ceb1ceafceb4ceb5cf85cf83ceb7ceb4ceb7cebcceb9cebfcf85cf81ceb3ceb9cebaceae-ceb3cf81ceb1cf86ceae-2-cf84ceb5.pdf
«Μαζί.. είναι καλύτερα» Καλές Πρακτικές Συνεργασίας (Καράμπελα Παναγιώτα ΠΕ70, Μελιοπούλου
Σπυριδούλα ΠΕ70, 12ο ΔΣ Βέροιας
https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/4-cebcceb1ceb6ceaf-ceb5ceafcebdceb1ceb9cebaceb1cebbcf8dcf84ceb5cf81ceb1.pdf
Συνεργατική παρέμβαση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Γενικής Αγωγής, με θέμα: ΟΧΙ σε κάθε
μορφή βίας: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών [
Σοφία Ευφραιμίδου (ΠΕ70),Ισπυρούδης Βασίλης (ΠΕ70),Χρυσάνθου Ειρήνη (ΠΕ11),
7ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης.
Συνεργατική παρέμβαση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Γενικής Αγωγής σε μαθητές και γονείς, με
θέμα: “Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό”
Σοφία Ευφραιμίδου (ΠΕ70), Βασίλειος Μαλιαχόβας (ΠΕ70), Σάββας Σαββίδης (ΠΕ70),Βασίλης Ισπυρούδης
(ΠΕ70),Νικόλαος Χατζής (ΠΕ70),Βασιλική Ουσούνογλου (ΠΕ70), Ανδρέας Λεβέντης (ΠΕ70), Ντιάνα
Αθανασιάδη (ΠΕ08),
7ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης.
Εμείς και οι άλλοι: Διαφορετικότητα – Αποδοχή – Συνεργασία
Σοφία Παπαδοπούλου (ΠΕ70), Ιωάννα Δημητριάδου (ΠΕ71), Θεοφανεία Ντουνιά (ΠΕ71), 8ο Δημοτικό
Σχολείο Ευόσμου.
https://pileidou.wordpress.com/june2014

Ένα σχολείο – μία τάξη, Μαρία Ευθυμιάδου (ΠΕ60), Μαργαρίτα Πατσιά (ΠΕ60), Παρασκευή
Σακκούλη (ΠΕ60),17ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου.
https://pileidou.wordpress.com/june2014
Συνδιδασκαλία-Συνεκπαίδευση: Μια προσπάθεια συμμετοχικής διδασκαλίας μαθητών με
Ε.Ε.Α. στις τάξεις του γενικού σχολείου,Τσικούρας Κωνσταντίνος 15οΔ.Σ.Κατερίνης, Τσιρίκας
Κωνσταντίνος & Κουτσουρά Ζωή 12οΔ.Σ.Κατερίνης
https://pileidou.files.wordpress.com/2015/09/cf84ceb9-ceb5ceafcebdceb1ceb9-ceb7cf83cf85cebdceb4ceb9ceb4ceb1cf83cebaceb1cebbceafceb1.pdf

Συνεργασία & συνεργατική διδασκαλία. Αναθεώρηση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού του
Τ.Ε. στη Γενική Εκπαίδευση Σοφία Ευφραιμίδου Τμήμα Ένταξης, Σεβαστή Κεσαπίδου, Α ́
Δημοτικού 7ο ΔΣ Σταυρούπολης
https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf83cf85cebdceb4ceb9ceb4ceb1cf83cebaceb1ce
bbceafceb1.pdf
Μια προσπάθεια συνεργασίας στα Μαθηματικά της Γ’ Δημοτικού. Στογιάνου Γεωργία,
Νικολαϊδου Ελεωνόρα, 2ο ΔΣ Σταυρούπολης
https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf83cf85cebdceb4ceb9ceb4ceb1cf83cebaceb1ce
bbceafceb1-1.pdf
Συνεκπαίδευςη ςτο 1ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου ,Έλενα Νικολάου (ΠΕ70), Ευάγγελος Βλάχος (ΠΕ71)
https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1cf83cf85cebdceb5cebacf80ceb1ceafceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82.pdf

Δραστηριότητες στο διάλειμμα
Ένταξη περιθωριοποιημένων μαθητών στη σχολική κοινότητα με προγράμματα που
υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων- Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που
αφορούν το σύνολο του Σχολείου»
Ιωάννα Τσενεκίδου, Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης ΠΕ70, Ιωάννα Μήτκα Εκπαιδευτικός
Γενικής Αγωγής ΠΕ70, Φωτεινή Τσακνάκη Δ/ντρια 2ου ΔΣ Αγίου Παύλου
https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/ceadcebdcf84ceb1cebeceb7cf80ceb5cf81ceb9ceb8cf89cf81ceb9cebfcf80cebfceb9ceb7cebcceadcebdcf89cebdcebcceb1ceb8ceb7cf84cf8ecebd.pdf
«Συνεκπαίδευση και συνδιδασκαλία με στόχο την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και την
ανάληψη ρόλων». Αναστασία Κελλίδου, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Παράλληλη Στήριξη,
ΠΕ71
https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/ceb1cebdceb1cf83cf84ceb1cf83ceafceb1cebaceb5cebbcebbceafceb4cebfcf85.pdf
«Συνεργατικά παιχνίδια ενσυναίσθησης, εμπιστοσύνης και αυτογνωσίας» Κουρμπέτσου Ανθή,
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Παράλληλη Στήριξη, ΠΕ71
https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/ppt-cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1cebacebfcf85cf81cebccf80ceadcf84cf83cebfcf85-ceb1cebdceb8ceae-ceb3ceb9ceb1ceb7cebcceb5cf81ceaf.pdf

Η Συνδιδασκαλία στη διεθνή εκπαιδευτική σκηνή αφορά κυρίως το χώρο
της ειδικής αγωγής και του μοντέλου της συνεκπαίδευσης παιδιών με ή
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη από δύο
εκπαιδευτικούς της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής ταυτόχρονα, οι οποίοι
διδάσκουν σε ανομοιογενή ομάδα παιδιών, συναποφασίζουν και
μοιράζονται την ευθύνη για την εκπαίδευσή τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής 2003, Cook L. & Friend M. 2010).
Inclusive Education in Action – IEA (UNESCO and the European Agency for
Development in Special Needs Education)
Encourage new methods and new ways of learning
Co-operative teaching for inclusion
www.inclusive-education-in-action.org/020EN
Τhe biggest challenge has been to convince the other teachers in our school
and in the area about the positive outcomes. This way of teaching is new
to the Finnish school tradition and that is why some teachers are
suspicious.
City of Kuopio, Finland
http://www.inclusive-education-inaction.org/iea/index.php?menuid=25&reporeid=173

Ένα σχολείο για όλους
Συνθήκη της Σαλαμάνκα (UNESCO, 1994): Τα σχολεία που προωθούν τη
συνεκπαίδευση όλων των παιδιών είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για
τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας και όχι μόνο ενός
προοδευτικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Unesco EFA Education For All Agenda: Το σχολείο για όλους είναι στόχος
της χιλιετίας από το 2000
UNESCO (2008) 48th session of the ICE “INCLUSIVE EDUCATION: THE
WAY OF THE FUTURE”: Στοχεύουμε σε ένα σχολικό σύστημα όπου
όλοι έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ποιότητας με βάση τις αρχές
της μη διάκρισης και της συμπερίληψης».
http://www.inclusion-inaction.org/iea/index.php?menuid=1&reporeid=116

Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 και μετά, η συνεργασία των
εκπαιδευτικών προωθείται ως μέσο:
α) καταπολέμησης της επαγγελματικής απομόνωσης των εκπαιδευτικών,
β) βελτίωσης της πρακτικής τους και της μάθησης των μαθητών,
γ) οικοδόμησης ενός κοινού οράματος για τη σχολική εκπαίδευση
δ) προώθησης της συλλογικής δράσης γύρω από τη μεταρρύθμιση του
σχολείου

(Achinstein 2002, Barth 1990, Smith & Scott 1990, Darling-Hammond &
McLaughlin 1995, Hargreaves 1994)

Συνδιδασκαλία στην τάξη μεικτής δυναμικότητας
Γιατί;
Ο συγκερασμός των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα
δυναμικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει δυνατότητες για άμεση βελτίωση της μαθησιακής
διαδικασίας αλλά και της διδακτικής μεθοδολογίας (Roth & Tobin, 2004 )
Επιπλέον, από συνεντεύξεις των ίδιων των εκπαιδευτικών που δίδαξαν συνεργατικά
προκύπτει ότι η συνδιδασκαλία βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να καλύψουν βασικές
ψυχολογικές ανάγκες του «ανήκειν», της διασκέδασης, της επιλογής, της
ενδυνάμωσης και της επιβίωσης ενώ οι μαθητές μιμούμενοι τις δεξιότητες
συνεργασίας των εκπαιδευτικών μπορούν να αποκτήσουν ικανότητες για συνεργατική
μάθηση (Santamaria & Thousand 2004).
Πώς;
Διδασκαλία & Υποστήριξη (Alternate Teaching &Supporting )
Παράλληλη Διδασκαλία (Parallel Teaching)
Σταθμοί Διδασκαλίας (Station Teacher)
Εναλλακτική Διδασκαλία (Alternate Teaching)
Συμπληρωματική Διδασκαλία (Complementary Teaching)
Ομαδική Διδασκαλία (Τeam Τeaching)
Ευέλικτη Ομαδοποίηση (Flexible Grouping)
(Friend & Cook 2003, McLaughlin 2002, Sindelar 1995)

Προβλήματα-Εμπόδια στη Συνδιδασκαλία στηv τάξη μεικτής
δυναμικότητας
Έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
οι διαφορετικές στάσεις των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ΓΑ ως προς τις
υποχρεώσεις τους στην εκπαίδευση των παιδιών με ή δίχως ΕΕΑ μπορεί
να εμποδίσει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας με στόχο τη
διδασκαλία από κοινού σε αίθουσες διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς
(Stefanidis, A., & Strogilos, V. (2015). Union gives strength: Mainstream and Special
Education Teachers’ Responsibilities in Inclusive Co-taught Classrooms, Educational
Studies, http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2015.1018872)

Οι γενικοί στόχοι της δικής μας εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσω της
συνεργατικής διδασκαλίας-συνδιδασκαλίας:
Α. Ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους
μαθητές με ή χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες.
Β. Η δημιουργική συνεργασία των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό, την
οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
παρέμβασης
Γ. Η ανάπτυξη συνεργατικών μεθόδων μάθησης.

Στρατηγικές και διδακτικές –εκπαιδευτικές μέθοδοι

βιωματική μάθηση
πολυαισθητηριακή μάθηση
παιγνιώδεις δραστηριότητες
οργανωμένες δραστηριότητες στο διάλειμμα
ομαδοσυνεργατική μάθηση
προσαρμογές (διδακτικού περιεχομένου, στόχων, δραστηριοτήτων)
διαθεματικότητα: γλώσσα, μαθηματικά, αισθητική αγωγή, ιστορία
εναλλακτικοί τρόποι εργασίας και αξιολόγησης
ανάπτυξη δεξιοτήτων (αναγνώριση, ταύτιση, οπτική-ακουστική μνήμη)

Μόνο συνεργατικά μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανισότητες
και στα ελλείμματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος
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