
ΤΝΓΙΓΑΚΑΛΙΑ, ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΑΜΗΥΑΝΙΑ;   

ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΦΟΤΝΗ                   ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2017 



«Ξέξσ όηη ηα παηδηά δελ ζε ρσλεύνπλ θαη ζνπ θάλνπλ πιάθα, αιιά πξέπεη λα 
ζεθσζείο λα παο ζρνιείν…είζαη ν θαζεγεηήο-ηξηα…» 



 Η ησλ νλνκάησλ επίζθεςηο  ή πεξί ηίλνο πξόθεηηαη 

• πλδηδαζθαιία ζεσξνύκε ηε ζπκκεηνρή δπν ή 
πεξηζζόηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ζρεδηαζκό, δηδαζθαιία θαη 
αμηνιόγεζε) κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο.  

• https://www.youtube.com/watch?v=0dp02LJaZx0&t=
91s 
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Γπν  αληί γηα έλαλ-κηα 

• Καη νη δπν αλαθέξνληαη σο θαζεγεηέο-ηξηεο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο-
ηξηεο γλσξίδνπλ πσο ππάξρνπλ δπν θαζεγεηέο-ηξηεο 

• Σα νλόκαηα θαη ησλ δπν ππάξρνπλ ζε όια ηα ζεκεηώκαηα 

• Γηνξζώζεηο θαη από ηνπο δπν ζηα ηεζη-δηαγσλίζκαηα ή ζεκεηώζεηο ζηα 
γξαπηά ηνπο 

• Μνηξάδνληαη ην ρώξν, ηα γξαθεία, ηα πξάγκαηα ηεο αίζνπζαο 

•  Καη νη δπν παίδνπλ θύξην ξόιν ζηελ ηάμε 

• Καη νη δπν κηινύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

• Καη νη δπν δίλνπλ νδεγίεο ή άδεηα γηα θάηη ζηνπο καζεηέο-ηξηεο ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη λα πάξεη ν έλαο-κηα ηελ άδεηα ηνπ άιινπ-εο 

•  Καη νη δπν δνπιεύνπλ κε ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ-ηξησλ 

• Καη νη δπν ζεσξνύληαη ηζόηηκνη-εο θαζεγεηέο-ηξηεο από ηνπο καζεηέο-ηξηεο  



ηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο: Γηδαρή θαη παξαηήξεζε 

• Ο έλαο-κηα δηδάζθεη, ν άιινο-ε παξαηεξεί 

• Ο παξαηεξεηήο-ηξηα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ καζήκαηνο.  

• Παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ-ηξησλ, εληνπίδεη πνηνη-
εο καζεηέο-ηξηεο είλαη πξνζεισκέλνη-εο ζηε δηδαζθαιία θαη πνηνη 
όρη. Βνεζά ηελ ώξα πνπ νη καζεηέο-ηξηεο βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο θαη ζπληειεί ζηελ αύμεζε 
ηεο πξνζνρήο ηνπο. Γηεπθνιύλεη ζηε δηάξθεηα εμέηαζεο. 

• Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηαδηθαζία 
ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο, ηηο 
πηζαλέο αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζε κεζόδνπο θαη ηερληθέο 
δηδαζθαιίαο, ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ-
ηξησλ ζην κάζεκα θαη ηε γεληθόηεξε δηαγσγή ηνπο. 

•  Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνύζε  

 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=wiM8xMze2sM&feature=
player_embedded 
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ηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο: Γηδαρή θαη παξαηήξεζε 

• Δλαιιαθηηθά, αληί λα παξαηεξεί θαη λα πεξηθέξεηαη, ζα 
κπνξνύζε λα πξνρσξάεη ζε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία 
1΄, 2΄ή 5΄ είηε ζε έλαλ-κηα καζεηή-ηξηα, είηε ζε κηθξή 
νκάδα 2-3 αηόκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο 
δπζθνιίεο θαηαλόεζεο. Θα κπνξνύζε γηα παξάδεηγκα, 
καδεύνληάο ηνπο ζε κηαλ άθξε, λα θάλεη κηα γξήγνξε 
επαλάιεςε-αλαθεθαιαίσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ 
καζήκαηνο, είηε λα δώζεη επεμεγήζεηο γηα απηά 
(βαζηθέο ηδέεο, άγλσζηεο ιέμεηο θιπ) πνπ παξνπζηάδεη 
ν-ε ζπλάδειθνο ηελ ίδηα ώξα ζηνπο ππόινηπνπο. 



ηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο:  Παξάιιειν κάζεκα 

• Η ηάμε ρσξίδεηαη ζε δπν ίζεο, ρνλδξηθά, νκάδεο 

• Κάζε θαζεγεηήο-ηξηα δηδάζθεη ην ίδην αληηθείκελν 
ηελ ίδηα ώξα, ε δηδαθηηθή κέζνδνο κπνξεί λα 
δηαθέξεη 

• Οη νκάδεο δελ ελαιιάζζνληαη 

• Πξνππνζέζεηο: 

• Ιθαλόο ρώξνο ζηελ ηάμε, γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
θαη ζπληνληζκόο ησλ θαζεγεηώλ-ηξησλ 

• Πηζαλέο δπζθνιίεο: 

• Απμεκέλνο ζόξπβνο 

• Γηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ  καζεηώλ-ηξησλ από 
ηελ ηαπηόρξνλε δηδαζθαιία δπν εθπαηδεπηηθώλ. 

• https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=YyxLvaScI0Q 
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ηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο:  Παξάιιειν κάζεκα 

• Δπεηδή ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο ην πεξηερόκελν 
ηεο δηδαζθαιίαο (θπξίσο νη ιεπηνκέξεηεο) θαη ησλ δπν 
εθπαηδεπηηθώλ λα κελ ηαηξηάδεη απόιπηα, ιίγν πξηλ ην 
ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη δπν νκάδεο ελώλνληαη μαλά θαη 
παξνπζηάδνληαη, ζε νινκέιεηα, ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ 
καζήκαηνο, όπσο πξνθύπηνπλ θαη από ηηο δπν. Με ηνλ 
ηξόπν απηό νη καζεηέο-ηξηεο αθελόο εμνηθεηώλνληαη κε 
ηνλ ηξόπν πνπ αλαθεθαιαηώλνπκε κηάλ ελέξγεηα (ην 
κάζεκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε), αθεηέξνπ  όινη-
εο  έρνπλ ίδηα «βάζε». 



ηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο: Γηδαζθαιία ζε νκάδεο 

• Η ηάμε ρσξίδεηαη ζε δπν ή πεξηζζόηεξα ίζεο νκάδεο 

• Οη νκάδεο ελαιιάζζνληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

• Οη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ έλα κέξνο ηεο ύιεο ν 
θαζέλαο-κηα 

• Οη θαζεγεηέο-ηξηεο έξρνληαη ζε επαθή κε όινπο ηνπο 
καζεηέο-ηξηεο 

• Απμεκέλε ζπκκεηνρή καζεηώλ-ηξησλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

• Η δηδαθηηθή κέζνδνο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή 

• Δλδείθλπηαη γηα πεξίπινθα ζέκαηα πνπ όκσο δελ 
ρξεηάδεηαη λα ηεξαξρεζνύλ 

• https://www.youtube.com/watch?v=VAYHGh4vIwA&feature=p
layer_embedded 
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ηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο: Γηδαζθαιία ζε νκάδεο 

• 1. Οη νκάδεο κπνξεί λα δνπιεύνπλ πάλσ ζε δηαθνξεηηθά 
ζεκεία ηνπ καζήκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο θαη άιια κέζα. Μηα 
νκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί Η/Τ γηα αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηώλ, άιιε λα θάλεη θάηη άιιν, κηα ηξίηε λα δνπιεύεη 
πάλσ ζε έλα θείκελν θιπ. Οη νκάδεο κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη 
ζηνπο ξόινπο απηνύο είηε ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο (αλ είλαη 
δίσξν πξνζθέξεηαη θαιύηεξα), είηε ζε επόκελν κάζεκα. 

• 2. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ: Α. λα πεξηθέξνληαη θαη νη δπν 
παξαθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο δνπιεηάο ζηηο δηάθνξεο 
νκάδεο. Β. ν-ε έλαο-κηα λα αλαιάβεη κηθξνδνδηδαζθαιίεο (είηε 
ζε κεκνλσκέλνπο καζεηέο-ηξηεο, είηε ζε γθξνππ 2-3 αηόκσλ) 
ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ν-ε άιινο-ε λα 
παξαθνινπζεί ηνπο-ηηο ππόινηπνπο-εο. 

 



Σηπαηηγικέρ ζςνδιδαζκαλίαρ: Ομαδική διδαζκαλία 

•  Καη νη δύν εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ ηε δηδαζθαιία, 
θαζνδεγνύλ ηνπο καζεηέο-ηξηεο θαη ειέγρνπλ ηελ 
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Παξαδίδνπλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, 
ηελ ίδηα ζηηγκή, ζηελ ίδηα ηάμε. 

• ην κάζεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηιία 
εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ 

• Απαηηείηαη ζπληνληζκόο θαη ζπλεξγαζία ζηε δηάξθεηα 
ηνπ καζήκαηνο, θάηη πνπ πξνϋπνζέηεη, πέξα από ηε 
γλώζε ηεο ύιεο, πξνζερηηθό θαη ζαθή ζρεδηαζκό ησλ 
καζεκάησλ. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=IYQZJjGlt8A&feat
ure=player_embedded 
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ηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο: Δλαιιαθηηθή δηδαζθαιία 

• Έλαο-κηα εθπαηδεπηηθόο δηδάζθεη κία κηθξή νκάδα καζεηώλ-ηξησλ, 
ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ επαλαιακβάλεη, ηελ 
εληζρύεη ή ηελ εκπινπηίδεη, ελώ ν-ε άιινο-ε εθπαηδεπηηθόο 
θαζνδεγεί ηελ ππόινηπε ηάμε. 

• Οη νκάδεο θηηάρλνληαη κε βάζε ηηο δπλαηόηεηεο-δεμηόηεηεο ησλ 
παηδηώλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πνπ ζέινπκε λα 
δηδάμνπκε. Όηαλ αιιάδεη ην κάζεκα, κπνξεί λα αιιάδεη θαη ε 
ζύλζεζε ηεο νκάδαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ελαιιάζζνληαη ζηηο νκάδεο, 
ώζηε λα έρνπλ ζπλνιηθή εηθόλα γηα όινπο ηνπο καζεηέο-ηξηεο. 

 

• Καη νη δπν αθνινπζνύλ ην ίδην ζρέδην καζήκαηνο. 

• Δλδείθλπηαη γηα δηδαζθαιία κε projects ή παξνπζηάζεηο κηθξώλ 
νκάδσλ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-
xEPmd72RI&feature=player_embedded 
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ηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο: Δλαιιαθηηθή δηδαζθαιία 

• Οη καζεηέο-ηξηεο «πην πίζσ από ηνπο άιινπο» (ζην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή ελόηεηα) ζπγθξνηνύλ κηαλ νκάδα 
θαη ν-ε θαζεγεηήο-ηξηα ηεο νκάδαο απηήο πξέπεη λα 
πξνζαξκόζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ (πεξηζζόηεξνο ρξόλνο 
θαη αζθήζεηο επαλάιεςεο, δηαθνξνπνίεζε ζηελ 
εμέηαζε. 

 



Γπλαηά ζεκεία ηεο ζπλδηδαζθαιίαο 

• Οη έξεπλεο δείρλνπλ όηη κε ηε ζπλδηδαζθαιία οι μαθηηέρ-ηπιερ: 

• Απμάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηέο ηνπο, 

• Πξνζέρνπλ πεξηζζόηεξν θαη έρνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο ζηηο εμεηάζεηο, 

• Μεηώλνπλ ηηο «αηαμίεο» θαη ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε 

• Οι καθηγηηέρ-ηπιερ: 

• Μνηξάδνληαη αξκνδηόηεηεο θαη ππεπζπλόηεηεο 

• Βειηηώλνληαη επαγγεικαηηθά 

• Απμάλνπλ ηελ ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ 

• Μεηώλεηαη ν θίλδπλνο «βαξεκάξαο» θαη απνγνήηεπζεο 

 

 

 

 

 



Σα πξνβιήκαηα ή ζέκαηα πξνο επίιπζε 

• Αλππαξμία ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο 

• Υξεκαηνδόηεζε 

• Πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ 

• Γηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο 

• Γηαθνξέο ζηε θηινζνθία εθηέιεζεο ηνπ «έξγνπ» 

• Έιιεηςε ππνζηήξημεο ζε δηνηθεηηθό επίπεδν 

• Αζάθεηα ζηνπο ξόινπο: πνηνο θάλεη ηη 

 

 
• (e.g., Dieker & Murawski, 2003; Mastropieri et al., 2005; McDuffie, 2010) 

 

 

 



εκεία θιεηδηά 

• Η εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερόλησλ βι. επηκόξθσζε 

• Σν μεθαζάξηζκα ησλ αξκνδηνηήησλ 

• Ο θνηλόο ζρεδηαζκόο 

• Η αλάπηπμε ζηελώλ «επαγγεικαηηθώλ δεζκώλ» κεηαμύ ησλ 
ζπλδηδαζθόλησλ-ζσλ 

•  Η δηαξθήο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε όια ηα επίπεδα 

 



Δπηζπκεηέο παξεκβάζεηο-δξάζεηο 
 

• Το επίπεδο ηηρ διοίκηζηρ 

• Πξνγξακκαηηζκόο,  

• Ρόινη ζηελ ηάμε,  

• Κνηλή ώξα γηα ζρεδηαζκό θαη ζπδήηεζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο,  

• Δπθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο,  

• Δπηινγή θαηάιιεισλ «δεπγαξηώλ» εθπαηδεπηηθώλ 

 

•  Ο ζσεδιαζμόρ ηηρ ζςνδιδαζκαλίαρ 

• Ύπαξμε θαη απζηεξή ηήξεζε θνηλήο ώξαο ζπλάληεζεο αλάκεζα ζηνπο ζπλδηδάζνληεο-ζεο. 
(Σνπιάρηζηνλ 60΄ ηελ εβδνκάδα ζηελ αξρή) 

• Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

• Υξήζε απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ δηδαζθαιίαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεδηάδνληαη νθείινπλ 
λα απαηηνύλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ-ηξησλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα έρνπλ 
κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. 

• Ξεθαζάξηζκα ξόισλ αλάκεζα ζηνπο-ζηηο εθπαηδεπηηθνύο 

 

  

 



Δπηζπκεηέο παξεκβάζεηο-δξάζεηο 

• Διοίκηζη ηηρ ηάξηρ 

• Κνηλή αίζνπζα θαη κνίξαζκά ηεο  

• Γξαθείν θαη ρώξνο γηα ηνλ-ηελ θαζέλα-κηα ρσξηζηά 

• πλδηακόξθσζε ξόισλ θαη δηαδηθαζηώλ 

• Κνηλή δηαρείξεζε θαη δηνίθεζε ηεο ηάμεο. Σν έξγν «θαιόο άλζξσπνο»- «θαθόο 
άλζξσπνο» δελ πξέπεη λα παίδεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

 

•  Επικοινωνία 

• Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

• πδήηεζε γηα ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

• Μνίξαζκα ηνπ πιηθνύ 

• Άκεζε επίιπζε πηζαλώλ ζπγθξνύζεσλ ή δηαθσληώλ αλάκεζα ζηνπο ζπλδηδάζθνληεο-
νπζεο 

 

  

 



Δπηζπκεηέο παξεκβάζεηο-δξάζεηο 

 Οη ζπλδηδάζθνληεο-νπζεο θαιό είλαη λα: 

• Γηέπνληαη από ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή θηινζνθία, 

• Έρνπλ πξνζαξκνζηηθόηεηα, 

• Γηαζέηνπλ επειημία θαη δηάζεζε γηα «δηαπξαγκάηεπζε» θαη πξνζαξκνγή 

• Δλαιιάζζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο 

• Καζνδεγνύληαη από ηηο αλάγθεο ηηο δηδαζθαιίαο θαη ηηο πξνζαξκνγέο πνπ 
πξέπεη λα γίλνπλ 

• Μεηέρνπλ εζεινληηθά ζηε δηαδηθαζία ζπλδηδαζθαιίαο 

• πδεηνύλ θαη μεθαζαξίδνπλ όια ηα δεηήκαηα πξηλ αθόκε ηελ έλαξμε ηνπ 
ζρνιηθνύ έηνπο. Σα κηθξνπξνβιήκαηα ηεο αξρήο πνπ δελ επηιύζεθαλ 
κπνξνύλ λα απνβνύλ ζνβαξά εκπόδηα ζηε ζπλέρεηα. 

  

 



πλειόληη  εηπείλ 

• Κιεηδί ηεο επηηπρίαο ν ζρεδηαζκόο 

• Βαζηθή πξνππόζεζε ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ ησλ νκάδσλ 

• Αληαιιαγή απόςεσλ γηα ην πώο πξέπεη λα γίλεηαη ην κάζεκα θαη ε εμέηαζή ηνπ 

• Πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη μεθαζάξηζκα ησλ ξόισλ κέζα ζηελ ηάμε 

• Δλεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ γνλέσλ 

• Άκεζε αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαη δηαθσληώλ 

• ¨Πξσηόθνιια» ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο (πνηνο-α θάλεη παξαηεξήζεηο ζηνπο καζεηέο-ηξηεο 
γηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνηνο-α βάδεη θαη ειέγρεη ηηο απνπζίεο, πόηε αθξηβώο 
ζηακαηνύλ λα πξνζέξρνληαη αξγνπνξεκέλνη-εο, πσο αληηκεησπίδνληαη παξαπηώκαηα, πσο 
δηνξζώλνληαη νη εξγαζίεο θαη ηα δηαγσλίζκαηα  θιπ) 

• Μνίξαζκα πιηθνύ,  

• Καζηέξσζε ηξόπσλ θαη δηαδηθαζηώλ αλαηξνθνδόηεζεο ηεο  ζπλδηδαζθαιίαο θαη 
αμηνιόγεζεο ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ 

 

Να κελ μερλάκε πάληα εθείλν ην ζςν – ζρεδηάδνπκε, δηδάζθνπκε, αμηνινγνύκε θαη πάνω 
απ΄όλα αποθαζίζοςμε. 

 

 

 


