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«Η αλαπεξία απνηειεί έλα θπζηθό θνκκάηη ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δε κεηώλεη ην δηθαίσκα ησλ αηόκσλ γηα 

ζπκκεηνρή ή ζπκβνιή ζηελ θνηλσλία. Η βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηειεί 

βαζηθό ζηνηρείν ηεο εζληθήο καο πνιηηηθήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ 

επθαηξηώλ, πιήξνπο ζπκκεηνρήο, αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο θαη 

νηθνλνκηθήο απηεπάξθεηαο ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο»  

(Individuals with Disabilities Education Act,     

20 U.S.C 1400(c)(1))  
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Πεπίλητη 

Ζ ζπλδηδαζθαιία (co-teaching) απνηειεί κηα ζχγρξνλε ηάζε ησλ δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ηππηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. ηελ Διιάδα ε ζπλδηδαζθαιία 

επηρεηξείηαη κέζσ ηεο ζρεηηθά πξφζθαηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο (Parallel Support). θνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο, ε αλάδεημε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζψο θαη ε αλάδεημε 

πηπρψλ ηνπ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε. Γηα ην ιφγν απηφ δηεμήρζεζαλ 10 εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο κε 10 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απνηεινχλ 5 δεχγε 

ζπλδηδαζθάισλ. Μειεηήζεθαλ θαη δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ηνπο  αλαθνξηθά κε ην 

ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαηέρεη ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο, ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία θαζψο θαη ηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηε δηεχζπλζε θαη ηνπο γνλείο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο καζεηέο ηππηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζε απηνχο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα. Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθαλ νη 

πξνηάζεηο ησλ ηδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σα πνηνηηθά επξήκαηα έδεημαλ πσο ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο δελ πινπνηείηαη απνηειεζκαηηθά θαζψο παξαηεξήζεθε αληζφηεηα ζηνπο ξφινπο 

ησλ ζπλδηδαζθάισλ. Γελ ππάξρεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο λα ιεηηνπξγνχλ ζπρλά σο 

βνεζνί. Χζηφζν, αλαθέξζεθαλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αιιά θαη γηα ηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ. Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ ηελ εθαξκνγή  πξνγξακκάησλ άκεζεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο ζε ζέκαηα ζπλδηδαζθαιίαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

κειινληηθά απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Abstract 

Co-teaching constitutes a strong tendency of international educational systems in the effort 

to provide effective inclusive education for students with disabilities in typical learning 

environments. In Greece, co-teaching is attempted through the recent implementation of the 

Parallel Support programme. The intention of the current Master dissertation thesis is the 

assessment of the effective materialization of the Parallel Support programme, the 

distinction of aspects that affect the implementation of the programme as well as other 

factors that admit further improvement. For this reason 10 semi-structured interviews were 

conducted with 10 primary education teachers that comprise 5 couples of co-teachers. Their 

perceptions on their role and jurisdictions as individuals have been studied and investigated 

thoroughly as well as their cooperative relationships with the management and the parents. 

Another important aspect which has been investigated is the effectiveness of this programme 

on students with typical development as well as those who are supported by the Parallel 

Support programme. Furthermore, the suggestions that the teachers themselves have made 

on how the programme can become more effective have been recorded. The qualitative 

findings have shown that the Parallel Support programme is not being implemented 

effectively since inequality has been observed in the co-teachers’ roles. There is no explicit 

determination of the jurisdictions of every individual educator and as a result the special 

education teachers often function as helpers. Nevertheless, there have been reported 

significant benefits for the students who have been supported by the programme as well as 

for the rest of the student population. All the participants suggested the implementation of 

direct training programs of the mainstream education teachers in matters of co-teaching with 

an ulterior purpose of the future effective implementation of the Parallel Support 

programme.  

Key Words: co-teaching, Parallel Support, co-teachers, collaboration, qualitative study          
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Ππόλογορ 

 Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ην πξώην κνπ ηαμίδη ζην 

ρώξν ηεο έξεπλαο. Σε απηή ηελ πξώηε κνπ πξνζπάζεηα επέιεμα λα δηεξεπλήζσ ηηο απόςεηο 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο. Καζώο πξόθεηηαη γηα 

έλαλ ζρεηηθά πξόζθαην ζεζκό, ε εκβάζπλζε ζηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ αλαθνξηθά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ππό ηηο νπνίεο εθηειείηαη κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά επξήκαηα, κε απώηεξν 

ζηόρν ηελ κειινληηθά απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηνπ. 

 Η επηηπρήο νινθιήξσζε απηνύ ηνπ ηαμηδηνύ δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηελ ππνζηήξημε 

θαζεγεηώλ, ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ, ζπγγελώλ θαη θίισλ. Πξσηίζησο, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ θαη λα εθθξάζσ από θαξδηάο ηελ επγλσκνζύλε κνπ ζηνλ θαζεγεηή θ. Ισάλλε 

Αγαιηώηε, ηνλ  θύξην επηβιέπνληα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Τνλ επραξηζηώ όρη κόλν 

γηα ηε ζεκαληηθή επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε, αιιά θπξίσο γηα ην ακέξηζην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε. 

 Δπραξηζηώ πνιύ ηα άιια δύν κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηελ αλαπιεξώηξηα 

θαζεγήηξηα θ. Λεπθνζέα Καξηαζίδνπ θαη ηνλ θαζεγεηή θ. Κσλζηαληίλν Παπαδόπνπιν, γηα ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ηνπο ζπκπαξάζηαζε θαη γηα ηηο ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο θαη πξνηξνπέο πνπ κνπ 

ππέδεημαλ. Δπραξηζηίεο απεπζύλσ επίζεο ζηελ θαζεγήηξηα θ. Παληειηάδνπ γηα ηηο αξρηθέο 

ζπδεηήζεηο πάλσ ζην ζέκα θαη ηε βνήζεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζέκαηνο. 

 Δπηπιένλ, επραξηζηώ ζεξκά ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ πξνζπκία ηνπο 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα κνπ. Η ζπλεηζθνξά ηνπο ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, θαζώο 

ρσξίο ηηο απόςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ κνπ.   

 Τέινο, δε κπνξώ λα κελ επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ 

πιήξε θαηαλόεζε θαη ηε ζπλερή ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ απέλαληη ζηηο 
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δεζκεύζεηο θαη ηηο πςειέο απαηηήζεηο, ζηηο νπνίεο θιήζεθα λα αληαπνθξηζώ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.      
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 Ο 20
νο

 αηψλαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν ρξπζφο αηψλαο ηεο εηδηθήο αγσγήο, θαζψο 

απφ ηα κέζα απηνχ θαη έπεηηα άξρηζαλ λα θαηαξγνχληαη νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο πνπ 

απέθνβαλ ηελ εηδηθή απφ ηε γεληθή εθπαίδεπζε, πξάγκα πνπ πξνσζνχζε ηελ άληζε 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. εκείν θακπήο γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ απνηέιεζε ε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα ην 1994, φπνπ 

ε ηδέα ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ζε ηππηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο νξίζηεθε σο ε θνξπθαία αξρή ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη αλαδείρζεθε σο δηεζλήο 

ζηφρνο ηεο UNESCO (UNESCO, 1994).  

 Ζ ζπκπεξίιεςε πέξαζε απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: α) ηεο ρσξηζηήο εθπαίδεπζεο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, β) ηεο κεξηθήο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηππηθή ηάμε θαη ηεο ηαπηφρξνλεο παξαθνινχζεζεο 

ηκήκαηνο έληαμεο ή ζρνιείνπ ή εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, γ) ηεο πιήξνπο θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηππηθή ηάμε κε ηε ζπλχπαξμε φκσο δχν 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη δ) ηεο πιήξνπο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηππηθή ηάμε κε ηαπηφρξνλε ππνζηήξημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο απφ πεξηνδεχνληα εθπαηδεπηηθφ (Μηραειίδεο, 2009). 

 Ζ ζπλχπαξμε δχν εθπαηδεπηηθψλ –έλαλ γεληθήο θαη έλαλ εηδηθήο αγσγήο– ζε θνηλή 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο απνηειεί κία εθζπγρξνληζκέλε κέζνδν πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ επηηξέπεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εηεξνγελνχο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Απηή ε κέζνδνο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο πξνσζήζεθε ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2817 (2000) θαη κε ηελ 

νλνκαζία «Παξάιιειε ηήξημε». πλεπψο, απνηειεί έλα ζρεηηθά πξφζθαην ζεζκφ πξνο 

πινπνίεζε, αιιά θπξίσο κία πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηέρνπλ ζην 
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πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο θαζψο θαινχληαη λα επηηειέζνπλ θαηλνχξηνπο 

ξφινπο. 

 Δχινγα, ινηπφλ, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαη ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο, πνηνπο ξφινπο θαηέρνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, πψο αμηνινγνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαη ηη πξνηείλνπλ γηα ηελ επνηθνδνκεηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ. ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία εληνπίδεηαη εχξνο κειεηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ζπλδηδαζθαιίαο, σζηφζν δε κπνξεί λα ππάξμεη αληηζηνίρεζε κε 

ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο εθαξκνγήο ηεο. 

Δπηπιένλ, νη ειάρηζηεο ειιεληθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κειεηνχλ ηηο αληηιήςεηο 

αλεμάξηεησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, ελψ ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί 

λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ζπλδηδαζθάισλ εθπαηδεπηηθψλ.   

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα: 

 Σν πξψην θεθάιαην, αξρηθά, επηρεηξεί ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ηδέαο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 έσο ζήκεξα. Έπεηηα, επηδηψθεη ηε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ζπλδηδαζθαιίαο πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξίιεςεο. 

Πεξηγξάθνληαη ηα κνληέια ζπλδηδαζθαιίαο, αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπλδηδαζθαιία θαη ηα νθέιε απηήο. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ην ειιεληθφ 

κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο, απηφ ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, κε έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπ. Σέινο, νξίδνληαη ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο.    

 Σν δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδεη ζηε κεζνδνινγία ηεο πεξηγξαθηθήο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζε. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη θαη αηηηνινγείηαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε, πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έιαβαλ κέξνο, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε 
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δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε πνηνηηθή κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρηεθαλ. 

 Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ηελ ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ-

επξεκάησλ έηζη φπσο πξνέθπςαλ θαηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη εθηελψο νη κνλάδεο αλάιπζεο έηζη φπσο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηηο πέληε βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

 Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηε ζπδήηεζε θαη νπζηαζηηθά ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε 

φισλ ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ην επίπεδν ζπκθσλίαο ηνπο κε πξνυπάξρνπζεο 

έξεπλεο, ηελ πηζαλή ηνπο αηηηνιφγεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπο γηα 

ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ελ 

ιφγσ έξεπλαο θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα σο ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο.     
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1. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

1.1. Απφ ηελ έληαμε ζηε ζπκπεξίιεςε: Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα δηεζλή εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ππνβάιινληαη ζε 

ζπλερείο αλαζεσξήζεηο, επηδηψθνληαο ηελ εχξεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ 

ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ηππηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, νξηζκέλεο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο δέρηεθαλ έληνλε θξηηηθή γηα ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Michailakis and Reich, 2009). Ζ πιεηνςεθία απηψλ 

βξηζθφηαλ ζε λνζνθνκεία θαη ηδξχκαηα, θαζψο ππήξρε ε πεπνίζεζε πσο δε δχλαληαη λα 

απνθηήζνπλ κία αλεμάξηεηε θαη παξαγσγηθή δσή (Huerta, 2008).  

Σν θίλεκα ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηππηθή 

ζρνιηθή θνηλφηεηα πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1975 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε 

ηελ ςήθηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λνκνζρεδίνπ κε ηίηιν Education for All Handicapped 

Children Act (EAHCA) πνπ εγγπήζεθε κία δσξεάλ θαη θαηάιιειε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζην ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ 

πεξηβάιινλ (Poon-McBrayer and Wong, 2013). Έπεηηα, ν EAHCA αλαζεσξήζεθε θαη 

κεηνλνκάζηεθε ζε Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), ν νπνίνο κε ηε ζεηξά 

ηνπ επηζήκαλε πσο ζην κέγηζην βαζκφ πνπ ελδείθλπηαη, νη καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. Ζ νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε 

μερσξηζηή κνλάδα εηδηθήο αγσγήο δηθαηνινγείηαη κφλν φηαλ ε θχζε ή ε ζνβαξφηεηα ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ είλαη ηέηνηα πνπ ε εθπαίδεπζε ηνπ ζηηο ηππηθέο ηάμεηο δε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθά, αθφκε θαη κε ηε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ βνεζεηηθψλ κέζσλ 

θαη ππεξεζηψλ (IDEA, 1997).   
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Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν κε ηελ ςήθηζε ηνπ EAHCA ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπξψπε ε έθζεζε Warnock (1978) πνπ ππνζηήξημε έλζεξκα 

ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, σο δηθαίσκα φισλ ησλ αηφκσλ γηα ίζεο επθαηξίεο νινθιήξσζεο θαη 

απηνπξαγκάησζεο. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε ελαληηψζεθε ζηελ μερσξηζηή εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ππνζηήξημε ηελ παξνρή θνηλψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηελ νιφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

εκείν θακπήο ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ζπκπεξίιεςε ήηαλ ε δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα 

ην 1994, θαζψο γηα πξψηε θνξά αλαδεηθλχεηαη σο δηεζλήο ζηφρνο ηεο UNESCO. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα νξίδεη ηε ζπκπεξίιεςε σο ηελ θνξπθαία αξρή 

ηεο εηδηθήο αγσγήο αλαθέξνληαο φηη "όζνη έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα 

έρνπλ πξόζβαζε ζε ηππηθά ζρνιεία, ηα νπνία ζα ηνπο θηινμελήζνπλ κέζα ζε κηα 

καζεηνθεληξηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπο» 

(UNESCO, 1994). Ζ ζπκπεξίιεςε πξνηάζεθε σο ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

πιεηνςεθία ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο ζπκπεξίιεςεο είλαη ε απφ θνηλνχ εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Μέζσ ηεο 

ζπκπεξίιεςεο εθπιεξψλεηαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ καζεηψλ λα κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζην 

ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο. Παξαηεξείηαη, δειαδή, κία θίλεζε γηα δεκηνπξγία Δλόο 

Σρνιείνπ Γηα Όινπο. Έλα ηέηνην ζρνιείν δέρεηαη φινπο ηνπο καζεηέο, θαηαλνεί ηελ 

αηνκηθφηεηα ηνπο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. Έλα ηέηνην ζρνιείν 

είλαη έλα κέξνο φπνπ θάζε καζεηήο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπ (Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006).  



16 
 

1.1.1. Δλζσκάησζε-έληαμε-ζπκπεξίιεςε: Γηαζαθήληζε όξσλ 

πρλά ν φξνο «ζπκπεξίιεςε» ζπγρέεηαη κε άιινπο ζρεηηθνχο φξνπο, φπσο 

«ελζσκάησζε» ή «έληαμε», νη νπνίνη επηθξάηεζαλ πξηλ απφ απηφλ σο πξαθηηθέο 

εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ρσξίο σζηφζν λα ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Ο φξνο ηεο ελζσκάησζεο (mainstreaming) ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ηηο δεθαεηίεο 

ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980. Απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα γηα θνίηεζε ζην ιηγφηεξν 

πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νπζηαζηηθά 

αθνξά ηελ πξαθηηθή ηεο κεξηθήο θνίηεζεο απηψλ ζηε γεληθή ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

ηε κέγηζηε δπλαηή εκπεηξία ζπλχπαξμεο κε ηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ ηππηθήο 

αλάπηπμεο (νχιεο, 2008). Σν πην ζπλεζηζκέλν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο είλαη ε ρξήζε 

ηεο αίζνπζαο ππνζηήξημεο (resource room), ζηελ νπνία δηδάζθεηαη ν καζεηήο απφ 

εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο γηα έλα κηθξφ κέξνο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο, σζηφζν ε βαζηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ είλαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε.  

Ζ ελζσκάησζε, βέβαηα, ελδερνκέλσο λα αλαθέξεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχεη 

ην αληίζεην: ε θχξηα ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηή λα είλαη ε εηδηθή ηάμε, σζηφζν λα 

παξεπξίζθεηαη ζε πεξηβάιινληα ηππηθήο κάζεζεο θαηά ηε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ φπσο 

θαιιηηερληθά, κνπζηθή ή θπζηθή αγσγή (Menzies and Falvey, 2008). Χζηφζν, θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηε γεληθή ηάμε νη καζεηέο δε ιακβάλνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

εγείξνληαη ζνβαξά εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ηαθηηθή ηεο ελζσκάησζεο. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Lindeman θαη Magiera (2014: 42), «ε ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε όηαλ απηό κπνξεί λα 

ηαηξηάμεη ζε απηή. Δάλ ρξεηάδεηαη εηδηθή βνήζεηα, δηαθνξνπνίεζε ή απνθαηάζηαζε, ηόηε ην 

παηδί κεηαθηλείηαη ή “απνζύξεηαη” γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο». 
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Σελ ίδηα πεξίνδν παξνπζηάζηεθε θαη ν φξνο έληαμε (integration) πνπ ζε αληίζεζε κε 

ηνλ πξνεγνχκελν φξν, αλαθέξεηαη ζην λα κπνξέζεη λα ηαηξηάμεη ην παηδί ζηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε, αιιά κε ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο ππνζηήξημεο θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο (Kunc, 

1992). Γειαδή, επηρεηξείηαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηεζεί ην δηθαίσκα φισλ ησλ καζεηψλ γηα εθπαίδεπζε ζηε γεληθή ηάμε. Χζηφζν, 

ν ζεζκφο ηεο έληαμεο εθαξκφζηεθε απνζπαζκαηηθά, ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηδηαίηεξσλ 

θαηλνηνκηψλ θαη πξνζαξκνγψλ (νχιεο, 2008). 

Σηο αδπλακίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ήξζε λα 

επηιχζεη ε ζπκπεξίιεςε (inclusive education/inclusion), θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο κε θαη 

ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εθπαηδεχνληαη απφ θνηλνχ ζηε γεληθή ηάμε κε ηελ 

παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν θαη ζηε ζπκπεξίιεςε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

παξνρήο εμσηεξηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα ππνζηήξημεο, εθφζνλ απηφ θξηζεί θαηάιιειν 

(νχιεο, 2008). χκθσλα κε ηηο Lindeman θαη Magiera (2014), ζηηο ηάμεηο φπνπ 

εθαξκφδνληαη θαη αθνινπζνχληαη νη αξρέο θαη ε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο, φινη νη 

καζεηέο εθπαηδεχνληαη καδί, αλεμαξηήησο ηεο ελδερφκελεο δηαθνξνπνίεζεο ή 

απνθαηάζηαζεο πνπ ρξεηάδνληαη, θαζψο έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα 

ρξεηάδεηαη ιίγε ή θαη θαζφινπ παξνρή εμσηεξηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

ζπκπεξίιεςε «ζπλεπάγεηαη κηα ηέηνηα αλαδηάξζξσζε ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ώζηε θάζε 

ζρνιείν λα κπνξεί λα θηινμελήζεη θάζε παηδί αλεμάξηεηα από ηελ αλαπεξία ηνπ  θαη λα 

εμαζθαιίδεη όηη όινη νη καζεηέο αλήθνπλ ζε κηα θνηλόηεηα» (Avramidis, Bayliss & Burden, 

2000).  



18 
 

πλεπψο, ε θπξηφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ πξαθηηθψλ είλαη φηη ε ελζσκάησζε θαη ε  έληαμε ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ σο βάζε ηνπο έλα πεξηβάιινλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο απφ 

ην νπνίν κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη πεξηνδηθά ζην ηππηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ζε απηφ. Απφ ηελ άιιε, ε ζπκπεξίιεςε 

ζεσξεί φηη ε ηππηθή ηάμε είλαη ε βάζε ησλ καζεηψλ θαη απφ θεη, φπνηε ρξεηάδεηαη, 

πεγαίλνπλ ζε πεξηβάιινλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο (Mesibov and Shea, 1996).  

1.1.2. Δθδνρέο θαη κνληέια ζπκπεξίιεςεο 

Ο Norwich (2000) αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη επηρεηξψληαο λα δηαηεξήζεη κία νπδέηεξε ζηάζε αλάκεζα ζηελ 

πξφζβαζε απηψλ ζην ηππηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηελ ηππηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

(inclusion) θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αηνκηθήο ηνπο κάζεζεο (individuality), πξνρψξεζε ζηε 

δηάθξηζε ηεζζάξσλ κνληέισλ ζπκπεξίιεςεο. 

Σν πξψην κνληέιν πνπ νλνκάδεηαη Πιήξεο ζπκπεξίιεςε κε απνθιεηζκνύ (Full non-

exclusionary inclusion) αλαγλσξίδεη θαη πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πξνηάζζνληαο ηδηαίηεξα απηφ ηεο ηζφλνκεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κία 

εληαία εθπαίδεπζε γηα φινπο. Τπάξρεη κία άλεπ φξσλ ππνρξέσζε νη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ηππηθά ζρνιεία θαη ζηηο ηππηθέο ηάμεηο, 

ρσξίο σζηφζν λα έρεη ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο ην θνηλφ εζληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ή λα 

παξέρνληαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Σν κνληέιν απηφ, εθηφο ηνπ φηη δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα επηινγήο ζηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ην πνχ επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο, 

εγείξεη επηπιένλ εξσηήκαηα γηα ην εάλ κέζα ζε κία ηάμε, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 

πιήξεο θάζκα ηεο καζεηηθήο πνηθηινκνξθίαο είλαη εθηθηφ λα βξεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ 

εθείλεο νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε είδνπο δηαθνξεηηθφηεηα 

θαη αηνκηθή αλάγθε.      
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Σν δεχηεξν κνληέιν νλνκάδεηαη Δπηθέληξσζε ζηε ζπκκεηνρή ζηνλ ίδην ρώξν (Focus 

on participating in same place) θαη θηλείηαη σο έλα ζεκείν ζηελ ίδηα ινγηθή κε ην 

πξνεγνχκελν, θαζψο ακθφηεξα εζηηάδνπλ ζηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ηππηθά πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο απνξξίπηνληαο ηελ 

νπνηαδήπνηε κνξθή κάζεζεο ζε άιιν ρψξν. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ζην ελ ιφγσ 

κνληέιν ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία θαη δηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο επίζεο θαη παξνρή εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ηππηθέο ηάμεηο. Σν εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηα 

πεξηζψξηα γνληθήο επηινγήο παξακέλεη, ελψ εμίζνπ ακθηζβεηήζηκν είλαη ην θαηά πφζν 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ εηεξνγελνχο καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο αθφκε θαη κε ηελ παξνρή ησλ επηπιένλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Σν ηξίην κνληέιν ζπκπεξίιεςεο νλνκάδεηαη Δπηθέληξσζε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο 

(Focus on individual needs) θαη ε θχξηα δηαθνξά ηνπ κε ηα πξνεγνχκελα κνληέια είλαη πσο 

απνδέρεηαη ηελ πεξηνξηζκέλε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε 

εηδηθά ζρνιεία θαη ππνζηεξηθηηθέο βάζεηο κάζεζεο. Απηή ε πεξηνξηζκέλε θνίηεζε ζε 

πεξηβάιινληα εθηφο ηεο ηππηθήο ηάμεο δηθαηνινγείηαη εάλ ε παξακνλή ζε απηή δπζθνιεχεη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ή εάλ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ 

ηε δπλαηφηεηα γηα καθξνπξφζεζκε ζπκπεξίιεςε. αθψο ζε απηφ ην κνληέιν κεηψλεηαη ε 

πνηθηινκνξθία ησλ καζεηψλ ζηηο ηππηθέο ηάμεηο, σζηφζν γηα ηνπο καζεηέο πνπ κεξηθψο 

«απνζχξνληαη» εγείξνληαη εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επθαηξία ηνπο γηα ηζφλνκε 

εθπαίδεπζε θαζψο θαη θφβνη ζηηγκαηηζκνχ θαη ππνηίκεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ίζσο δελ ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ θαη νη αλεζπρίεο 

ησλ πνιηηηθψλ ηζπλφλησλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο πεξηνξηζκέλεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.    
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Σν ηειεπηαίν κνληέιν νλνκάδεηαη Πεξηνξηζκέλε επηινγή γηα ζπκπεξίιεςε (Choice-

limited inclusion) θαη δηθαηνινγεί αθφκε πην έληνλα απφ ην πξνεγνχκελν κνληέιν ηελ 

μερσξηζηή δηάηαμε εθπαίδεπζεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο αλάπηπμεο, 

ελψ ηαπηφρξνλα ππεξαζπίδεηαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα γηα ζπκκεηνρή ζην γεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ επηινγή ηνπ ηφπνπ εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ βαζίδεηαη ζηηο 

αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο, σζηφζν ζπλππνινγίδνληαη εμίζνπ νη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ. Δπίζεο, 

ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα κελ αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο νξηζκέλσλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζρεηηθά κε 

ηηο εγγξαθέο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή εηδηθά πξνγξάκκαηα. 

1.2. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο 

Ο φξνο «ζπλδηδαζθαιία» ή «ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία» (co-teaching, collaborative 

teaching, cooperative teaching) εληνπίδεηαη ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία ήδε απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1960, σο κία κέζνδνο εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

επηηξέπεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ελφο ζπλερψο 

απμαλφκελνπ εηεξνγελνχο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (νχιεο, 2008). Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ έρεη εληαηηθνπνηεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κέζσ 

ησλ δηεζλψλ λνκνζεηηθψλ αλαζεσξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Πνιχηηκνη αξσγνί ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ππήξμαλ δχν λφκνη: ν No Child Left 

Behind Act (NCLBA) ηνπ 2001 θαη ν αλαζεσξεκέλνο Individuals with Disabilities 

Education Act (IDEA) ηνπ 2004. Ο  NCLBA απαίηεζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φισλ ησλ 

καζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην γεληθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο απφ πςειά θαηαξηηζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ν IDEA απαίηεζε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ (Friend, Cook, Hurley-

Chamberlain & Shamberger, 2010).  

χκθσλα κε ηνπο Friend θαη Cook (φπσο αλαθέξεηαη ζην Morgan, 2016), ε 

ζπλδηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο παξέρνπλ απφ 

θνηλνχ νπζηαζηηθή δηδαζθαιία ζε έλαλ εηεξνγελή καζεηηθφ πιεζπζκφ κέζα ζην ίδην  

θπζηθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο, γηα ηνπο Friend θαη Cook ε ζπλδηδαζθαιία είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλχπαξμεο ηεζζάξσλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ: α) ηεο ζπλεξγαζίαο δχν 

επαγγεικαηηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, ζπλήζσο ελφο δαζθάινπ ηεο γεληθήο θαη ελφο 

δαζθάινπ ηεο εηδηθήο αγσγήο, β) ηεο απφ θνηλνχ δηεμαγσγήο δηδαζθαιίαο, θαζψο νη δχν 

εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ηελ επζχλε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, γ) ηεο παξνρήο ηεο δηδαζθαιίαο ζε πνηθηιφκνξθε νκάδα καζεηψλ σο πξνο ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη δ) ηνπ εληαίνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ καζεηέο ηππηθήο θαη κε 

ηππηθήο αλάπηπμεο δηδάζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα θνηλφρξεζηε ηάμε (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Mavropalias and Anastasiou, 2016).     

Ζ ζεκαζία ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ηνλίδεηαη ζπρλά ζηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξίιεςεο, 

θαζψο κέζσ απηήο ειαηηψλεηαη ε αλάγθε νξηζκέλσλ καζεηψλ γηα επηπξφζζεηε ππνζηήξημε 

εθηφο ηεο ηππηθήο ηάμεο, ελψ ζπγρξφλσο πξνσζείηαη ε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη δηδάζθνληαη θαη θαζνδεγνχληαη απφ δχν 

εθπαηδεπηηθνχο αληί γηα έλαλ (Stuart, Connor, Cady & Zweifel, 2006).  Κπξηαξρεί ε 

αληίιεςε πσο κε ηε ζπλχπαξμε δχν εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε δηδαζθαιία θαη λα εκπιέθνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε ηξφπνπο πνπ δε δχλαληαη λα αλαπηπρζνχλ φηαλ είλαη παξψλ κφλν 

έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (Zigmond and Matta, 2004).  

πλεπψο, ε ζπλδηδαζθαιία ζπληειείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ δπλάκεσλ, ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρνπλ ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηππηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

απηέο ηνπο νη αλάγθεο. χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, ε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ηξηψλ ζηφρσλ: Πξψηνλ, ηε δηάζεζε ζηελ νιφηεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πξάγκα 

αδχλαην ππφ ηελ παξνπζία ελφο κφλν εθπαηδεπηηθνχ. Γεχηεξνλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη 

ηελ απνδνρή απηψλ σο ηζφηηκα κέιε ηεο επξχηεξεο νκάδαο ηεο ηάμεο. Σξίηνλ, ηελ αηζζεηή 

βειηίσζε ζηηο απνδφζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο (Zigmond and Matta, 2004). 

1.2.1 Μνληέια ζπλδηδαζθαιίαο 

Οη Friend θαη Cook (2010) έρνπλ θαηαγξάςεη θαη πεξηγξάςεη έμη βαζηθά κνληέια 

ζπλδηδαζθαιίαο, ηα νπνία παξέρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη ππεξεζίεο ζηε 

ζπλεθπαίδεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζπλδηδαζθαιία: 

 

σήμα 1.2.1. Μνληέια ζπλδηδαζθαιίαο ησλ Friend θαη Bursuck  (φπσο αλαθέξεηαη ζην Friend  et al., 2010). 
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Έλαο δηδάζθεη, έλαο παξαθνινπζεί (One teaching, one observing) 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο είλαη πσο κέζσ απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξέρνπλ απιψο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηνπο 

καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο, αιιά είλαη ζε ζέζε λα 

πξαγκαηνπνηνχλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Almon and Feng, 2012). ε απηφ ην κνληέιν ν έλαο εθπαηδεπηηθφο 

παίξλεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ ν άιινο αζρνιείηαη 

κε αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο ή ζπιινγή αθαδεκατθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ ή θνηλσληθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ή νκάδεο ηεο ηάμεο (Friend et al., 2010). Χζηφζν, ε 

ελ ιφγσ πξνζέγγηζε απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνγξακκαηίδνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηη είδνπο δεδνκέλα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ, πψο ζα ζπγθεληξσζνχλ θαη πψο ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ απφ θνηλνχ πεξαηηέξσ αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ.  

Ζ κέζνδνο απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

θαηέρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ή πνπ επηζπκνχλ λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ ή πνπ 

επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ (νχιεο, 

2008). 

Έλαο δηδάζθεη, έλαο βνεζάεη/πεξηθέξεηαη (One teach, one assist/drift) 

 Σν κνληέιν πνπ θάπνηε νλνκαδφηαλ «Έλαο δηδάζθεη, έλαο βνεζάεη», πιένλ 

νλνκάδεηαη «Έλαο δηδάζθεη, έλαο πεξηθέξεηαη». Χζηφζν, εθηφο απφ ηελ αιιαγή ηεο 

νλνκαζίαο ηνπ κνληέινπ δε θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπ. Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ κνληέιν κνηάδεη αξθεηά κε απηφ ηνπ «Έλαο δηδάζθεη, 

έλαο παξαηεξεί», απιψο είλαη πην ελεξγφο ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ηεο εηδηθήο αγσγήο 

(Almon and Feng, 2012).  ε απηφ ην κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο ν έλαο δάζθαινο-ζπλήζσο 

απηφο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο- αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, 
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ελψ ν άιινο-ζπλήζσο απηφ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο- πεξηθέξεηαη κέζα ζηελ ηάμε 

ειέγρνληαο ή  παξέρνληαο εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα ζε φζνπο καζεηέο ηε ρξεηάδνληαη 

(Friend et al., 2010).   

 Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κνληέινπ πξνηείλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην πεξηερφκελν 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ελδείθλπηαη λα δηδαρζεί απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ή φηαλ ν έλαο 

εθ ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ έρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν ή φηαλ ρξεηάδεηαη «ζηελή» θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε  

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (νχιεο, 2008). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ απαηηείηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα ελαιιάζζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ηζφηεηα κεηαμχ ηνπο, ελψ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα βιέπνπλ 

νη καζεηέο ηνπο δαζθάινπο ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο πεηζαξρίαο γηα φια ηα κέιε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (Almon and 

Feng, 2012).  

Σηαζκνί δηδαζθαιίαο (Station teaching) 

 Σν ελ ιφγσ κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ηάμεο λα δηαηξέζνπλ φρη κφλν ηε δηδαθηέα χιε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη ηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ ηξεηο νκάδεο πνπ πεξηζηξέθνληαη ελαιιαθηηθά ζηνπο ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο κάζεζεο. ηνλ πξψην ζηαζκφ ππεχζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θάζε νκάδα είλαη ν πξψηνο εθπαηδεπηηθφο, ελψ αληίζηνηρα ζην δεχηεξν 

ζηαζκφ αλαιακβάλεη ηε δηδαζθαιία ν δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο. ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν 

ζηαζκφ ηα κέιε θάζε νκάδαο δνπιεχνπλ αλεμάξηεηα, είηε αηνκηθά είηε ζπλεξγαηηθά, ρσξίο 

ηελ παξνπζία θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ (νχιεο, 2008). Ζ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ κπνξεί 

λα γίλεη ηπραία ή κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο, ην καζεζηαθφ ζηπι ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πσο θαη νη δχν 
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εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ηηο επζχλεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξνχλ κε φινπο ηνπο καζεηέο. Με άιια ιφγηα, εμηζψλεηαη ε 

ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε, θαζψο θαη νη δχν έρνπλ ελεξγφ ξφιν. Δπηπιένλ, νη 

ζηαζκνί δηδαζθαιίαο κεηψλνπλ ηελ αλαινγία καζεηή-δαζθάινπ θαη ελζσκαηψλνπλ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Almon and Feng, 

2012). Γεληθφηεξα, σθειεί ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο επλνεί ηελ 

ελεξγεηηθή κάζεζε, απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη απνηειεί γηα 

ηνπο καζεηέο έλα κέζν ζπιινγήο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ (νχιεο 2008).  

Δλαιιαθηηθή δηδαζθαιία (Alternative teaching) 

 ε απηή ηε κνξθή ζπλδηδαζθαιίαο ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε δχν νκάδεο καζεηψλ, κία 

κεγαιχηεξε θαη κία αξθεηά κηθξφηεξε. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

αλαιακβάλεη ηε δηδαζθαιία ζηελ νκάδα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη ηνπο δηδάζθεη 

ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο δάζθαινο ηεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο παξέρεη μερσξηζηή δηδαζθαιία ζηε κηθξφηεξε νκάδα θαη ε δηδαζθαιία 

ηνπ αθνξά είηε θάπνην άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν, είηε ην ίδην αληηθείκελν αιιά κέζσ 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο (νχιεο, 2008). 

 πλεπψο, ε ελ ιφγσ κέζνδνο κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο επηηπγράλεη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ, ηελ πξνεηνηκαζία ή ηελ 

επαλάιεςε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, 

εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηε ζπρλή ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ νκάδσλ, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ζηηγκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε κηθξφηεξε νκάδα 

(Almon and Feng, 2012).    

Παξάιιειε δηδαζθαιία (Parallel teaching) 
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 ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία ε ζπλεζέζηεξε νκαδνπνίεζε είλαη απηή πνπ ρσξίδεη 

ηελ ηάμε ζε δχν ηζφπνζεο θαη εηεξνγελείο νκάδεο καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ 

απφ θνηλνχ ηε δηδαζθαιία, σζηφζν ν θαζέλαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο ίδηαο ή παξφκνηαο δηδαζθαιίαο ζηελ εθάζηνηε νκάδα (Friend et al., 2010). Οη 

νκαδνπνηήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ηπραία ή ζχκθσλα κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ην καζεζηαθφ ηνπο ζηπι, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ή ηε 

ζεσξία ησλ πνιιαπιψλ λνεκνζπλψλ.  

Μέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ κεηψλεηαη ε αλαινγία καζεηή-δαζθάινπ (Almon and 

Feng, 2012), ελψ πξνσζείηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ε απμεκέλε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Friend et al., 2010). Πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ην ελ ιφγσ κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο απαηηνχληαη, ηφζν 

ξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο ηάμεο ψζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηε δηεμαγσγή δχν παξάιιεισλ 

δηδαζθαιηψλ, φζν θαη κέξηκλα γηα ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ αλαηαξαρήο θαη ζνξχβνπ πνπ 

ελδερνκέλσο λα πξνθιεζεί θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (νχιεο, 2008).   

Οκαδηθή δηδαζθαιία (Team teaching) 

 Σν ελ ιφγσ κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο πξνσζεί ηελ εμίζσζε ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηάμεο, θαζψο κνηξάδνληαη ηζφηηκα φιεο νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ, δηδάζθνπλ ζπγρξφλσο, 

αμηνινγνχλ θαη είλαη ππεχζπλνη απφ θνηλνχ γηα ηελ νιφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ζπρλά αλαθέξεηαη πσο ην κνληέιν ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο αληηπξνζσπεχεη 

«έλα κπαιφ ζε δχν ζψκαηα» (“one brain two bodies”).   

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηεί ακνηβαία δέζκεπζε, εκπηζηνζχλε θαη 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Almon and Feng, 2012) θαζψο θαη πςειφ επίπεδν 

πξνεηνηκαζίαο απφ κέξνπο ηνπ. Βαζίδεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζηελ εκπεηξία θαη ην 

δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο απεπζχλνληαη ηαπηφρξνλα ζην καζεηηθφ θνηλφ 
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θαη εληάζζνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο παξά ζηα 

πιαίζηα ηεο δαζθαινθεληξηθήο πξνζέγγηζεο κε ηε κνλνδηάζηαηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ 

(νχιεο, 2008). 

Οη πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

δέρνληαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ ππφινηπνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε ζπλδηδαζθαιία, νη ξφινη ησλ δαζθάισλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα ελ ιφγσ 

κνληέια πξέπεη λα είλαη ξεπζηνί θαη ελαιιαζζφκελνη. Αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα, ε 

ζπλδηδαζθαιία ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα κηα 

ζρεηηθά ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν ή θαη γηα νιφθιεξε ηελ εκέξα (Friend et al, 2010).   

Ζ ζπλεξγαζία ησλ ζπλδηδαζθφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφ θνηλνχ 

δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο, θαίλεηαη πσο απαηηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε 

ησλ  κνληέισλ ηεο ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο, ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο, ηεο νκαδηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζηαζκψλ δηδαζθαιίαο. Ληγφηεξν απαηηείηαη ζηα κνληέια «έλαο 

δηδάζθεη, έλαο παξαηεξεί» θαη  «έλαο δηδάζθεη, έλαο βνεζάεη/πεξηθέξεηαη» (Mavropalias 

and Anastasiou, 2016). Χζηφζν, έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ην ηειεπηαίν κνληέιν απνηειεί 

ηελ πην θνηλή πξνζέγγηζε ζπλδηδαζθαιίαο (Davis, Dieker, Pearl & Kirkpatrick, 2012∙ 

Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007). 

1.2.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλδηδαζθαιία 

Ζ κειέηε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλδηδαζθαιία 

απαζρνιεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, θαζψο ε 

απνηειεζκαηηθή ηεο πινπνίεζε ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, κπνξεί εχθνια λα κεηαηξέςεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 



28 
 

έλαλ αγψλα θπξηαξρίαο πξνθαιψληαο δπζαξέζθεηα, έληαζε θαη θαλέλα φθεινο ζην 

εθάζηνηε κέινο πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζπλδηδαζθαιία (Grant, 2014). 

Δίλαη ζρεδφλ αθαηφξζσην λα εληνπηζηεί κειέηε αλαθνξηθά κε ηε ζπλδηδαζθαιία 

ζηελ νπνία δελ ηνλίδεηαη ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θνηλφ ρξφλν ζρεδηαζκνχ 

(Scruggs et al., 2007). Ο ζπλ-ζρεδηαζκφο (co-planning) απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηεο επηηπρεκέλεο ζπλδηδαζθαιίαο, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί δχλαληαη λα κνηξάζνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, λα ζπδεηήζνπλ γηα ην πψο ζα δηεμαρζεί ε δηδαζθαιία, λα επηιέμνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη ην θαηάιιειν επνπηηθφ πιηθφ, λα πξνρσξήζνπλ ζηηο 

απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, λα απνθαζίζνπλ πνην είλαη ην 

θαηαιιειφηεξν κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο θαη λα ζέζνπλ ζηνρνζεζία (Honigsfeld and Dove, 

2008).  

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλ-ζρεδηαζκνχ πιεξείηαη ε ζεκειηψδεο αξρή ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο, δειαδή ε δπλαηφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα 

θαηαθηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηππηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εάλ νη πεξηνρέο πνπ 

ρξήδνπλ βνήζεηαο αληηκεησπηζηνχλ πξνιεπηηθά θαη απφ ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, ν 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κε ηελ ελεξγή ζπκβνιή ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλ-

ζρεδηαζκνχ θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ δχλαηαη λα ην θαηαζηήζεη πξνζβάζηκν αθφκε θαη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Murawski and Lochner, 2010). 

πγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηππηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ κηα νκάδα 

επαγγεικαηηψλ απνηειεί έλαλ έηεξν «παξάγνληα-θιεηδίί» ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ζπλδηδαζθαιίαο (Scruggs et al., 2007), δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο  ζεσξνχληαη 

πιήξσο θαηαξηηζκέλνη φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο ζεσξνχληαη εηδηθνί ηεο κάζεζεο.     
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Οη Scruggs, Mastropieri θαη McDuffie (2007) δειψλνπλ φηη νη καζεηέο κε αλαπεξίεο 

δελ ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα πιηθά, αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο ή φηαλ δελ εμαηνκηθεχνπλ ηε δηδαζθαιία. Όπσο ππνγξακκίδνπλ νη 

Trela θαη Jimenez (2013) ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηείηαη θαη φρη λα είλαη δηαθνξεηηθφ. ην ειιεληθφ ζθεληθφ νη Strogilos, Tragoulia 

θαη Kaila (2015) εληφπηζαλ πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα 

καζεηέο κε αλαπεξίεο ζηηο πεξηγξαθηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο ησλ ηάμεσλ ζπλδηδαζθαιίαο.  

Δπηπιένλ, ρσξίο επαξθή ρξφλν γηα ζπλ-ζρεδηαζκφ ζεσξείηαη αξθεηά δχζθνιν νη δχν 

εθπαηδεπηηθνί λα απνθηήζνπλ θνηλή αληίιεςε γηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαζψο θαη 

γεληθφηεξα γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηάμε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαρείξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (Scruggs et al., 2007). Οη θνηλέο ή παξφκνηεο πεπνηζήζεηο, 

θηινζνθίεο θαη ζηπι δηδαζθαιίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ εμίζνπ ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ 

(Mastropieri et al, 2005). ηελ πνηνηηθή έξεπλα ηεο Young Buckley (2005), νη εθπαηδεπηηθνί 

ηφληζαλ πσο είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ θνηλέο πεπνηζήζεηο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθφλησλ 

γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζηνρνζεζία ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηε θχζε ηεο εθάζηνηε 

αλαπεξίαο. Απνθιίλνπζεο απφςεηο γχξσ απφ απηά ηα δεηήκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζνβαξά ξήγκαηα ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.   

Ο Beninghof δηαθσλεί κε ηα παξαπάλσ θαζψο επηζεκαίλεη πσο έλα απφ ηα ζπλήζε 

ιάζε ησλ ζπλδηδαζθάισλ είλαη πσο θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ έρεη ηε δηάζεζε λα 

«ραιαξψζεη ην ινπξί» θαη λα είλαη πην επέιηθηνο ζε απηή ηε λέα ζρέζε. Καηά ηελ άπνςε 

ηνπ πξέπεη θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί λα πξνζεγγίζνπλ απηή ηε λέα ζρέζε κε  πξνζπκία λα 

αθήζνπλ ιίγν ηνλ έιεγρν θαη λα δνθηκάζνπλ λέα πξάγκαηα (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Murawski and Dieker, 2008, ζει. 41). Μπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο ζπλδηδαζθάινπο 
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λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο απφςεηο πάλσ ζηε δηδαζθαιία, σζηφζν αλ απηέο δε ζπκπίπηνπλ 

απφιπηα ε επηηπρία ηεο ζπλεξγαηηθήο ηνπο ζρέζεο έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα απηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα είλαη επέιηθηνη φηαλ εξγάδνληαη καδί (Walther-Thomas, Bryant, & Land, 

1996). 

ηε βηβιηνγξαθία επίζεο επηζεκαίλεηαη πσο είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

έρνπλ επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ ελδερνκέλσο 

δε ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη πξνζεγγίζεηο θαη ε κεζνδνινγία ηεο ζπλδηδαζθαιίαο (Friend, 2007). Παξφιν 

πνπ ε θηινζνθία θαη νη αξρέο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο εηζάγνληαη ζηαδηαθά ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, σζηφζν εμαθνινπζεί λα κε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 

(Friend et al., 2010). Έηζη, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο δελ αηζζάλνληαη πιήξσο 

πξνεηνηκαζκέλνη θαη θαηαξηηζκέλνη ψζηε λα δηδάμνπλ ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ πψο 

νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπο δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε θαηά ηε ζπλδηδαζθαιία, ελψ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη ηηο επηπιένλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο θαζψο θαη 

λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνζηεξηθηηθέο ππνδείμεηο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Friend et al., 2010). Υσξίο απηφ ην ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ είλαη 

πηζαλφηεξν λα παξακείλνπλ βνεζνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο αγσγήο, παξά ηζφηηκνη 

ζπλάδειθνη ηνπ (Scruggs et al., 2007). Ο Scruggs θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2007), επίζεο, 

επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε, θαζψο πνιινί απφ 

απηνχο δε γλσξίδνπλ πψο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ζπλδηδάζθνπλ ζε ηάμεηο 

ζπλδηδαζθαιίαο. 
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Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη γηα ηνπο δαζθάινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλδηδαζθαιία λα 

θαζνξηζηνχλ νη ξφινη ηνπ θαζελφο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα δηεπθξηληζηνχλ νη επζχλεο (Keefe 

and Moore, 2004). Όηαλ νη ξφινη θαη νη επζχλεο δελ είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη, ε 

πξνζέγγηζε ηεο ζπλδηδαζθαιίαο έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ θπξηαξρία ησλ δαζθάισλ 

γεληθήο αγσγήο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο απιψο λα ειέγρνπλ ή λα βνεζνχλ 

θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαλφεζε ησλ ξφισλ θαη ησλ 

επζπλψλ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη γηα ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα εθηεινχλ 

απνηειεζκαηηθά ηε ζπλδηδαζθαιία.   

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επηζεκαίλεηαη ζπρλά σο θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο είλαη απηφο ηεο ππνζηήξημεο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

ε πξψηε θάζε, ε δηεχζπλζε είλαη απηή πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ζεηηθήο 

δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, παξφιν πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ειεχζεξα ζηνλ ηνκέα ηνπο, απαηηείηαη σο έλα βαζκφ 

έιεγρνο πσο φια βαίλνπλ θαιψο. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ δχλαηαη ν εληνπηζκφο 

απηψλ πνπ εθαξκφδνληαη επηηπρψο θαη απηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ 

επηηπρέζηεξα κε ηελ παξνρή θαηάιιειεο θαζνδήγεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη πξνζδνθίεο λα 

θαηαζηνχλ ζαθείο απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη λα επηβεβαηψλνληαη πεξηνδηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο (Grant, 2014).  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη νη δηεπζπληέο λα θαηαγξάθνπλ παξαηεξήζεηο, φρη κφλν 

ζρεηηθά κε ηηο αηνκηθέο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ζρεηηθά κε ην πφζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα αλαηξνθνδνηήζνπλ 

θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο, νη νπνίεο 

ζα σθειήζνπλ καθξνπξφζεζκα ηνπο καζεηέο (Grant, 2014). Οη δηεπζπληέο είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα ζεσξνχλ ηε ζπλδηδαζθαιία σο κηα απιή ζχδεπμε εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε, 

θαζψο ζπρλά δελ έρνπλ επίζεκε θαηάξηηζε ή γλψζε ηνπ ηη απαηηείηαη γηα λα κεηαηξαπεί ε 
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ζπλδηδαζθαιία ζε κηα επηηπρεκέλε ζρέζε (Nierengarten and Hughes, 2010). Δπίζεο, ε 

δηεχζπλζε έρεη ηελ επζχλε γηα ην «ηαίξηαζκα» ησλ ζπλδηδαζθάισλ, ηελ νξγάλσζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη θνηλνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαζψο επίζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηε ζπλδηδαζθαιία θαη ηελ επηβεβαίσζε πσο ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα είλαη ππνζηεξηθηηθφ θαη σθέιηκν (Friend et al., 2010). 

Πίνακαρ 1.2.2. Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο 

 Υξφλνο γηα ζπλ-ζρεδηαζκφ (co-planning) κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

 Κνηλέο πεπνηζήζεηο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

 Δπειημία ζηηο απφςεηο ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

 Δπθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

 Δπηκφξθσζε πάλσ ζηε ζπλδηδαζθαιία 

 Καζνξηζκφο ξφισλ θαη επζπλψλ κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

 Παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηε δηεχζπλζε 

 

1.2.3. Η ζπλεξγαζία θαη νη ξόινη ησλ ζπλδηδαζθάισλ θαηά ηε ζπλδηδαζθαιία 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ζπλδηδαζθαιία είλαη έλα κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ 

εηδηθήο αγσγήο φπνπ δχν θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί –έλαο γεληθήο θαη έλαο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο– κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο κηαο εηεξνγελνχο νκάδαο καζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Murawski, 2010).  

Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Friend θαη Cook (2010), ε ζπλδηδαζθαιία δελ είλαη 

ζπλψλπκν ηεο ζπλεξγαζίαο. Γέρνληαη πσο ε πξαγκαηηθή ζπλδηδαζθαιία βειηηζηνπνηείηαη 

κε ηελ χπαξμε κηαο ηζρπξήο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο, παξάιιεια φκσο αλαγλσξίδνπλ φηη 

κπνξεί λα πινπνηείηαη ζπλδηδαζθαιία ζε πεξηνξηζκέλε κνξθή κε ειάρηζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ έγηλε έληνλα αληηιεπηφ θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ έμη 

κνληέισλ ζπλδηδαζθαιίαο, θαζψο ην εθάζηνηε κνληέιν επηηάζζεη ιηγφηεξε ή πεξηζζφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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Ηδαληθά, βέβαηα, ε ζπλδηδαζθαιία απαηηεί ηζφηεηα ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Villa, Thousand & Nevin, 2013), κε ηελ εκπινθή θαη ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ λα θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο. Απφ ηε κία 

πιεπξά, φπσο επηζεκαίλεη ε Murawski (2010), νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο θαηέρνπλ 

πιήξσο ην ηππηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γλσξίδνπλ έλαο καζεηήο ηππηθήο αλάπηπμεο ηη 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είλαη εμεηδηθεπκέλνη 

ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. πλεπψο, ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο δελ άπηεηαη ζηε λνκνζεζία αιιά ζηε 

δηάζεζε θαη ηελ πξνζπκία ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπλεξγαζηνχλ (Forlin, Keen & 

Barrett, 2008). 

Ζ ζπλδηδαζθαιία ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «επαγγεικαηηθφο 

γάκνο», ζέινληαο λα ηνληζηεί ε ζπνπδαηφηεηα αλάπηπμεο κηαο ηζρπξήο θαη ηζφηηκεο ζρέζεο, 

φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο (Friend et al., 2010). Δπηπιένλ, ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο απηήο ηεο ζχγθξηζεο είλαη ε γεληθή ηδέα φηη δχν άλζξσπνη ζπλεξγάδνληαη 

γηα έλα θνηλφ απνηέιεζκα, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ κηα ζεηξά ζπλαηζζεκάησλ. Ζ χπαξμε επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ θαη ε 

δηάζεζε γηα επειημία απνηεινχλ θνηλνχο παξνλνκαζηέο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο (Scruggs et al., 2007).  

ηηο ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο δελ ππάξρνπλ «νη δηθνί κνπ» θαη «νη δηθνί ζνπ» 

καζεηέο, θαζψο νη ζπλδηδάζθαινη κηιάλε πάληνηε ζε πξψην πιεζπληηθφ γηα «ηνπο καζεηέο 

ηνπο». Με άιια ιφγηα θάζε ζπλδηδάζθαινο έρεη αλαιάβεη πελήληα ηνηο εθαηφ επζχλε γηα 

φια ηα καζεηηθά επηηεχγκαηα κέζα ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο (Grant, 2014). Με ην 

δηακνηξαζκφ ησλ καζεηψλ ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν εθπαηδεπηηθφ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο 

ζηηγκαηηζκνχ θαη εηηθεηνπνίεζεο ηνπο (Murawski and Dieker, 2004). Ζ αίζζεζε ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα θαηαζηεί ζαθήο ζηνπο 
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καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πξέπεη λα αηζζάλνληαη άλεηα λα ζέηνπλ 

ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπηηθφ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπλ 

ζπγθεθξηκέλα «ην δάζθαιν ηνπο» λα είλαη δηαζέζηκνο (Murawski and Lochner, 2010). Ζ 

άλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρσξίο λα δεηάεη ν έλαο 

ηελ άδεηα απφ ηνλ άιιν (Murawski and Dieker, 2008), ε επηγξαθή θαη ησλ δχν νλνκάησλ 

έμσ απφ ηελ πφξηα ηεο αίζνπζαο ή ζηελ αιιεινγξαθία ησλ γνλέσλ, ε χπαξμε εδξψλ θαη 

ρψξνπ θαη γηα ηνπο δχν ζηηο ηάμεηο απνηεινχλ νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο πνπ σζηφζν 

εμαζθαιίδνπλ ηελ θνηλή ινγνδνζία θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε καζεηέο, 

γνλείο θαη ινηπφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (Friend and Cook, 2010).     

 Μηα ηεηακέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή απφ 

ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα πξνζπαζήζνπλ λα επσθειεζνχλ ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηαξάζζνληαο ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Δχζηνρα, ε Grant (2014) πξνρσξά ζηνλ 

παξαιιειηζκφ κε ηνπο γνλείο πνπ δηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ην παηδί ρξεζηκνπνηεί απηφ ην 

ράζκα πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη απηφ πνπ επηζπκεί. Πέξαλ ηνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ηνκέα, ε 

ηξηβή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηνπο καζεηέο θαη ζε 

καζεζηαθφ επίπεδν. Όηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δε ζπλάδεη, νη καζεηέο δέρνληαη αληηθξνπφκελα κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο 

θαη ζπγρένληαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ αιιά θαη ην είδνο 

βνήζεηαο πνπ πξέπεη λα δεηήζνπλ (McCormick, Noonan, Ogata & Heck, 2001). 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ νξηζκέλα ζέκαηα πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα 

απηνχο ή πνπ πην πηζαλφ ηνπο ελνρινχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Απηά κπνξεί λα είλαη ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο, κε ξπζκίζεηο ηεο ηάμεο ή ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

κπνξνχλ εχθνια λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηηο ζρέζεηο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ νη 

ζπλδηδάζθαινη λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα γλσζηνπνηήζνπλ νηηδήπνηε ηνπο ελνριεί 

πξνθεηκέλνπ λα ην ζπδεηήζνπλ θαη λα ζεβαζηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ 
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ζπλαδέιθσλ ηνπο (Friend and Cook, 2010). Χθέιηκν ζα ήηαλ κάιηζηα λα γίλεη απηή ε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ή ηηο αδπλακίεο, ηηο πξνηηκήζεηο ή ηηο ελνριήζεηο ηνπ 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ εμακήλνπ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πξνζσπηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη παξεμεγήζεηο. Ζ ζπρλή θαη εηιηθξηλήο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δαζθάισλ 

κεηψλεη ηνλ παξαπάλσ θίλδπλν θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηνχλ απφ θνηλνχ 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπο (McCormick et al., 2001). 

Πξνο ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

επηηχρνπλ έγθαηξε ζπλαίλεζε θαη λα παξακείλνπλ αθνζησκέλνη ζηε ζπλαδειθηθή ηνπο 

ζρέζε κε θάζε θφζηνο. Δάλ πξνθχςνπλ δπζθνιίεο, θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ρσξίο λα εκπιέθνληαη 

ζε ηεηακέλνπο ξφινπο εμνπζίαο κπξνζηά ζηνπο καζεηέο. Οη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα δηαθαηέρνληαη απφ ζεβαζηφ, ρσξίο λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη 

βξίζθνληαη ζηελ επίζεζε (Grant, 2014). 

1.2.4. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηνπο ξόινπο ηνπο θαηά ηε ζπλδηδαζθαιία 

Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη θαλεξφ πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

εθαξκφδνπλ ηδαληθά ηε ζπλδηδαζθαιία, θαζψο ζε πνιιέο έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο έρεη ζπλήζσο έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηηο ηάμεηο 

ζπλδηδαζθαιίαο. Τπάξρεη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε πεπνίζεζε πσο ζηηο ηάμεηο 

ζπλδηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είλαη ππεχζπλνη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Strogilos and Tragoulia, 2013) θαη πσο ν θχξηνο 

ξφινο ηνπο είλαη ν ζρεδηαζκφο ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηππηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Μάιηζηα απηφ γίλεηαη αθφκε πην θαλεξφ ζηελ έξεπλα ησλ Strogilos, Stefanidis θαη 

Tragoulia (2016), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο θαηά ηνλ θνηλφ ζρεδηαζκφ ζπάληα 

αζρνινχληαη κε ηε ζηνρνζεζία ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 
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καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηππηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Αλέθεξαλ επίζεο πσο ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο δε ζρεδηάδνπλ ή 

δελ αμηνινγνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζπλδηδαζθαιίαο, αιιά θαηά θχξην ιφγν ελεκεξψλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο ηη πξφθεηηαη λα δηδάμεη ηελ επνκέλε πξνθεηκέλνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή πνπ ζηεξίδεη. Παξφια απηά, ζηελ ίδηα έξεπλα βξέζεθε πσο νη 

ζπλδηδάζθαινη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηάθηεζε ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κεηαμχ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο 

πσο δε ζεσξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ σο θνηλή επζχλε (Strogilos, Stefanidis & Tragoulia, 

2016). 

ε πξφζθαηε έξεπλα ησλ Stefanidis θαη Strogilos (2015) βξέζεθε πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ δχν θιάδσλ δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο φζνλ αθνξά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε. Χο εθ ηνχηνπ απηέο νη δηαθνξεηηθέο ηνπο απφςεηο 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο πξνζέγγηζεο γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ 

κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ηππηθά ζρνιεία. 

Έξεπλεο πάλσ ζηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα 

ηππηθά ζρνιεία αλαθέξνπλ πσο νη δάζθαινη γεληθήο εθπαίδεπζεο αηζζάλνληαη 

απξνεηνίκαζηνη ή αθφκε θαη απξφζπκνη λα δηδάμνπλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηηο ηάμεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ηνπ Idol (2006) πνπ δηεμήρζε ζε 

νθηψ ζρνιεία, νη δάζθαινη γεληθήο εθπαίδεπζεο αλέθεξαλ πσο πξνηηκνχλ λα δερηνχλ 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ηάμεηο ηνπο, φηαλ απηνί νη καζεηέο 

ζπλνδεχνληαη απφ έλαλ δάζθαιν εηδηθήο εθπαίδεπζεο. ε πξφζθαηε αλαζθφπεζε ζρεηηθά 

κε ηηο απφςεηο ησλ δαζθάισλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, νη De Boer, Pijl θαη Minnaert (2011) 

βξήθαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελ ιφγσ δαζθάισλ έρνπλ νπδέηεξεο ή αξλεηηθέο απφςεηο θαη 
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δελ αηζζάλνληαη γλψζηεο, ζίγνπξνη θαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

Αληηζέησο, ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ζε φινπο ηνπο καζεηέο, ελψ νη 

δάζθαινη εηδηθήο αγσγήο ληψζνπλ ππεχζπλνη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(Fennick and Liddy, 2001). Οκνίσο, νη Magiera θαη Zigmond (2005) παξαηήξεζαλ φηη νη 

δάζθαινη γεληθήο εθπαίδεπζεο πεξλνχλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν ρξφλν κε ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φηαλ είλαη ζηελ ηάμε έλαο δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία απφ ηνπο δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο (Magiera and Zigmond, 

2005), πξάγκα πνπ νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα έρεη αληηπαξαγσγηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

θνηλσληθή θαη αθαδεκατθή ηνπο έληαμε (Strogilos & Tragoulia, 2013∙ Strogilos et al., 2015).    

 χκθσλα κε ηνλ Austin (2001), νη πεξηζζφηεξνη ζπλδηδάζθαινη πηζηεχνπλ φηη νη 

δάζθαινη γεληθήο εθπαίδεπζεο θάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ φηη ν ζπλάδειθνο εθπαηδεπηηθφο 

ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη παξφια απηά εθηηκνχλ φηη κνηξάδνληαλ ηελ ηάμε, θάηη πνπ ζηελ 

πξάμε δε θαίλεηαη λα ηζρχεη. ηε κεηαζχλζεζε ηεο πνηνηηθήο ηνπο έξεπλαο ν Scruggs θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2007) ζπκθψλεζαλ πσο ν ξφινο ησλ δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο ήηαλ 

θπξίσο επηθεληξσκέλνο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, παξφκνην κε ην 

ξφιν ηνπ βνεζνχ ηάμεο, θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ιάκβαλαλ 

πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία απφ ηνπο δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο. Οη Strogilos 

θαη Tragoulia (2013) βξήθαλ φηη ζηηο ειιεληθέο ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ πεξηζζφηεξν μερσξηζηνχο παξά θνηλνχο ξφινπο, κε κηθξή πξαθηηθή ζπλδηδαζθαιίαο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  
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Πίνακαρ 1.2.4. Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηνπο ξόινπο ηνπο θαηά ηε ζπλδηδαζθαιία 

Δκπαιδεςηικοί γενικήρ αγυγήρ Δκπαιδεςηικοί ειδικήρ αγυγήρ 

ρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο 

ρεδηαζκφο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ 

 

Γηεμαγσγή δηδαζθαιίαο ζε φινπο ηνπο καζεηέο Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  

Μηθξή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Τπνζηεξηθηηθφο ξφινο-βνεζφο ηάμεο 

Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα 

ηε δηδαθηέα χιε 

Τπεχζπλνη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Απξνεηνίκαζηνη-απξφζπκνη λα δηδάμνπλ καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 

1.2.5. Τα νθέιε ηεο ζπλδηδαζθαιίαο 

Ζ ζπλδηδαζθαιία αλαδεηθλχεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο ε θαηαιιειφηεξε 

ελαιιαθηηθή ζηα πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο πνπ «έβγαδαλ» απφ ηελ ηππηθή ηάμε ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (pull-out programs) θαη σο έλαο απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο καζεηψλ ηππηθήο θαη κε ηππηθήο αλάπηπμεο, 

θέξλνληαο κηα ζπζηεκαηηθή αιιαγή ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα (Zigmond and Magiera, 

2001). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Friend et al. (2010), νη ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαζψο παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ηππηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα σθεινχληαη παξάιιεια απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία 

πνπ ιακβάλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο.  

Ηζρπξίδεηαη απφ πνιινχο φηη εάλ εθπαηδεπηηθνί κε εηδίθεπζε ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο θαη πιαίζηα αλαθνξάο είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ 

ίδηα ηάμε θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηφηε κπνξεί λα ππάξμεη φθεινο γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

ζε θνηλσληθφ, ζπκπεξηθνξηθφ αιιά θπξίσο αθαδεκατθφ επίπεδν (Murawski and Lochner, 

2010). πλεπψο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ θαζψο 

πξέπεη θαη ζπλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο πσο θαηά ηε ζπλδηδαζθαιία ε αλαινγία 

δαζθάισλ-καζεηψλ κεηψλεηαη θαη είλαη πεξίπνπ 2:25, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο πξνζθέξεηαη ε 

επθαηξία γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο φισλ ησλ καζεηψλ (Friend et al., 2010). Οκνίσο, 
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νη Murawski θαη Dieker (2004) ζπκθψλεζαλ πσο απηή ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ελδέρεηαη λα 

βειηηψζεη ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο φισλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ηππηθά 

πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο, κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο απφ έλα εμεηδηθεπκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

άηνκν. Αληηζηνίρσο, νη Rice θαη Zigmond (2000) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί επηθεξδήο γηα ηελ 

νιφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ηάμεσλ ζπλδηδαζθαιίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ηεο Young Buckley (2005), νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ πσο ε χπαξμε ηνπο σθειεί ηφζν ηνπο καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο φζν θαη ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Καη απηφ δηφηη νη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ζπλεζίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ ζθαηξηθά, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζε 

αηνκηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, κηα ζηξαηεγηθή πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο 

αγσγήο ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα παξέρεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε. Δπίζεο, αηζζάλνληαη 

φηη ιεηηνπξγνχλ σο ζπλήγνξνη ή πξνζηάηεο ησλ καζεηψλ ηνπο, θαζψο δε γλσξίδνπλ απιψο 

ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή ή δελ επηβάιινπλ κφλν λνκηθά έγγξαθα, αιιά 

αληηιακβάλνληαη βαζηά ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη είλαη 

πξφζπκνη λα εμαζθαιίζνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο δε ζα αγλνήζνπλ απηέο 

ηνπο ηηο αλάγθεο.  

Όπσο έδεημαλ νη Scruggs et al. (2007) ζηε κεηαζχλζεζε ηεο πνηνηηθήο ηνπο έξεπλαο, 

νη πεξηζζφηεξνη ζπλδηδάζθαινη πηζηεχνπλ φηη ε ζπλδηδαζθαιία έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή απφδνζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ιφγσ 

ηεο πξνζνρήο ηνπ επηπιένλ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ νθέινπο ηεο κίκεζεο ζπλνκειίθσλ γηα 

θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. Ζ Walther-Thomas (1997) παξαηήξεζε νθέιε γηα ηνπο καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ εληζρχζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

πγθεθξηκέλα παξαηήξεζε φηη νη καζεηέο αλέπηπμαλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο εαπηνχο 
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ηνπο ληψζνληαο ηθαλνί καζεηέο, εληζρπκέλε αθαδεκατθή απφδνζε, βειηησκέλεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη πην δπλαηέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Ζ Morgan (2016) ζηελ 

πξφζθαηε έξεπλα ηεο εθηφο απφ ηελ βειηησκέλε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εληζρπκέλε 

πνηνηηθά δηδαζθαιία, παξαηήξεζε πσο θαη νη ίδηνη νη καζεηέο ήηαλ πην ραξνχκελνη. Άιια 

νθέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ ζπλδηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνπλ 

απμεκέλε αηνκηθή πξνζνρή (Zigmond, Magiera & Matta, 2003), κεησκέλεο αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Dieker, 2001), βειηησκέλε απηνπεπνίζεζε, απηνεθηίκεζε θαη θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο (Austin, 2001∙ Walther-Thomas, 1997), απμεκέλε αθαδεκατθή επηηπρία (Austin, 

2001∙ Murawski, 2006∙ Rea, McLaughlin & Walther-Thomas, 2002), βειηησκέλεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο (Austin, 2001), ιηγφηεξν ζηηγκαηηζκφ 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πεξηζζφηεξε εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή 

ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο (Keefe and Moore, 2004).  

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ έξεπλα ησλ Strogilos θαη Stefanidis (2015) 

φπνπ εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο 400 ζπλδηδαζθάισλ πάλσ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο, θάλεθε πσο νη ζπλδηδάζθαινη πνπ επλννχλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηηο κηθηέο νκαδνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ πσο ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη 

ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βειηηψλεηαη ζηηο ηάμεηο 

ζπλδηδαζθαιίαο. Δπίζεο, απηνί πνπ επλννχλ ηελ κηθηή νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

ελεξγφ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ πσο ε 

καζεζηαθή πξφνδνο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βειηηψλεηαη ζηηο ηάμεηο 

ζπλδηδαζθαιίαο.   

Μάιηζηα ν Walsh (2012) ηφληζε πσο νη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο φισλ απηψλ 

ησλ εηψλ ζηαζεξά απνδεηθλχνπλ πσο νη καζεηέο ζηηο ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο έρνπλ επθαηξία 

γηα πεξηζζφηεξε κάζεζε θαη θαιχηεξε απφδνζε ζηηο αθαδεκατθέο αμηνινγήζεηο, 
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ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε πην πεξηνξηζηηθά πεξηβάιινληα 

εθπαίδεπζεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε έξεπλα ησλ Rea, McLaughlin θαη Walther-Thomas  

(2002), ε νπνία δηεμήρζε ζε δχν ζρνιεία πνπ εθάξκνδαλ δηαθνξεηηθά κνληέια παξνρήο 

ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ππέδεημαλ θαιχηεξα αθαδεκατθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ θνηηνχζαλ ζε 

ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο, παξά γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ pull-out πξνγξάκκαηα.    

Μειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά 

κε ηε ζπλδηδαζθαιία ππνδειψλνπλ πσο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιάδνπ 

αληηιακβάλεηαη απηή ηελ πξνζέγγηζε σο σθέιηκε θαη γηα ηε δηθή ηνπ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε (Scruggs et al., 2007∙ Walther-Thomas, 1997). πγθεθξηκέλα πξνζσπηθά νθέιε πνπ 

αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ε επηπιένλ γλψζε πνπ ιακβάλεη ν έλαο απφ ηνλ άιιν 

(Weiss and Brigham, 2000), ε θνηλή επζχλε θαη ινγνδνζία (Friend and Cook, 2010), ην 

κεησκέλν «burnout», ην βειηησκέλν εζηθφ (Weiss and Brigham, 2000) θαη ε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο γηα εηεξνγελή καζεηηθφ 

πιεζπζκφ (Murawski and Dieker, 2004).   

   Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη καζεηέο ζε έξεπλα ησλ Wilson θαη Michaels (2006), 

αλέθεξαλ φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα επηπιένλ βνήζεηα ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο, 

εθαξκφζηεθαλ πνιιαπιέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πξνζθέξζεθαλ πνιιαπινί ηξφπνη 

δηδαζθαιίαο θαη πξννπηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν δπλαηή ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ. Αλ θαη πνιινί καζεηέο δελ είδαλ θαλέλα κεηνλέθηεκα ηεο ζπλ-δηδαζθαιίαο, 

θάπνηνη ζεκείσζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα θαηαθέξνπλ ηίπνηα ζε ηέηνηεο ηάμεηο, φηη ηα 

πξφηππα ήηαλ πςειφηεξα απφ φ, ηη ζε άιιεο ηάμεηο θαη φηη νη πνιιαπιέο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε. Οη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 

δήισζαλ φηη ε ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο παξείρε πςειφηεξα επίπεδα αθεξεκέλεο ζθέςεο, 
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αλάπηπμε ηδεψλ θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζπγθξηηηθά κε άιιεο ηάμεηο. Μέζσ 

ηεο κειέηεο απηήο θαίλεηαη φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

βιέπνπλ έλα επξχ θάζκα πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο. 

ε κηα άιιε έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπλδηδαζθαιία, ν 

Dieker (2001) βξήθε φηη νη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη απφ απνηειεζκαηηθά δεχγε 

ζπλδηδαζθάισλ ππέδεημαλ ηε γεληθή ηνπο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο. Παξφιν πνπ δελ θαηάιαβαλ φινη νη καζεηέο γηα πνην ιφγν ππάξρνπλ δχν 

εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ αίζνπζα, αλέθεξαλ φηη έιαβαλ πεξηζζφηεξε αθαδεκατθή πξνζνρή 

θαη είραλ ιηγφηεξα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζηηο ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο. 

1.3. Ο «λνκνζεηηθφο αγψλαο» γηα ζπκπεξίιεςε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα: Απφ ην 

εηδηθφ ζην γεληθφ ζρνιείν 

ηελ Διιάδα, ε πξψηε πξνζπάζεηα απφ λνκνζεηηθήο άπνςεο γηα εμάιεηςε ηνπ 

παξαγθσληζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ή/θαη αλαπεξία παξαηεξείηαη κφιηο πεξίπνπ ηξηάληα ρξφληα πξηλ, ην 1985. Νσξίηεξα ην 

1981 ςεθίζηεθε ν πξψηνο λφκνο γηα ηελ εηδηθή αγσγή (Νφκνο 1143) κε ηίηιν «Πεξί εηδηθήο 

αγσγήο, εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο, απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο κεξίκλεο ησλ 

απνθιηλφλησλ εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ», επηρεηξψληαο λα 

θαηνρπξψζεη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε ηππηθήο αλάπηπμεο γηα εθπαίδεπζε θαη 

θνηλσληθή-επαγγεικαηηθή έληαμε (νχιεο, 2008). Παξφιν πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο 

απνηειεί ηελ απαξρή γηα θνηλσληθή πνιηηηθή ηζνλνκία θαη ηζφηεηα θαη γηα 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

επηθξίζεθε έληνλα θαζψο κεηαμχ άιισλ ελίζρπε ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο «απνθιίλνληα» θαη «θπζηνινγηθά» άηνκα, ελψ παξάιιεια  

έζεηε ηνλ θιάδν ηεο εηδηθήο αγσγήο εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (Εηψλνπ-

ηδέξε, 2011). 
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Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα (1985) ςεθίζηεθε ν Νφκνο 1566 κε ηίηιν «Γνκή θαη 

ιεηηνπξγία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» θαη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε 

εηδηθή αγσγή ελζσκαηψλεηαη ζην γεληθφηεξν λνκηθφ πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Εψληνπ-ηδέξε, 2011) θαη πνπ ζεζκνζεηείηαη ε έληαμε, ρσξίο 

σζηφζν λα πξνρσξάεη ε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ ψζηε λα 

ελεξγνπνηεζεί ν ζεζκφο απηφο (νχιεο, 2008). Δπηπιένλ, φπσο ν πξνεγνχκελνο λφκνο έηζη 

θαη απηφο δέρηεθε αξλεηηθή θξηηηθή θαζψο κεηαμχ άιισλ δελ θαζηζηνχζε ππνρξεσηηθή ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζε αληίζεζε κε φ, ηη πξνέβιεπε 

γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Δμαθνινπζνχζε ηε δηαηήξεζε ηνπ δπαδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ 

πξνέβιεπε ηελ χπαξμε ηκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ψζηε λα 

εθπαηδεπηνχλ θαη λα επηκνξθσζνχλ αλαιφγσο νη εθπαηδεπηηθνί πάλσ ζηε ζρνιηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (νχιεο, 2008).    

 Μία νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο απφ θνηλνχ εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε 

θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά 

κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2817/2000 (νχιεο, 2008). Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ 

κεηαμχ άιισλ πξνσζνχζε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ηππηθήο αλάπηπμεο ζην γεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πεξηνξίδνληαο ηε θνίηεζε ζε εηδηθφ ζρνιείν κφλν γηα πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ κε ζνβαξέο δπζθνιίεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ίδξπζε ηκήκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα φισλ ησλ δεηεκάησλ ηεο εηδηθήο αγσγήο (Εψληνπ-

ηδέξε, 2011). Παξά ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηείρε ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο δελ έπαπε λα 

εθιείπεη ε πξφβιεςε γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (νχιεο, 2008), ελψ νμχηαηε θξηηηθή δέρηεθε κεηαμχ άιισλ 

γηα ηελ επηθέληξσζε ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηαηξνπαηδαγσγηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ 

(Εψληνπ-ηδέξε, 2012). 
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Σέινο, ην 2008 ςεθίζηεθε ν ηζρχσλ έσο ζήκεξα Νφκνο 3699 θαη αλ εμαηξεζεί ε 

θαζηέξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, δε θαίλεηαη 

λα έρεη ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηελ θξηηηθή πνπ είρε αζθεζεί ζηνλ πξνεγνχκελν. Χο 

απνηέιεζκα, ζπλερίδεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σο κνξθή ζεξαπείαο θαη φρη σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε έλα ζρνιείν 

γηα φινπο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο ην παηδί είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη φρη ην ζρνιείν ζηηο αλάγθεο απηνχ, πξνσζψληαο έηζη ηελ 

νκαινπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη φρη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

λνκνζεζία επηθεληξψλεηαη ζηε δηαθνξνδηάγλσζε ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζην 

αλάινγν πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο κε θξηηήξην ην βαζκφ θαη ην είδνο ησλ αλαγθψλ ηνπ, ελψ 

ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ππνδειψλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο βάζε ηνπ ηαηξηθνχ 

κνληέινπ. Γίλεηαη θαλεξφ πσο θξίλεηαη αλαγθαία ε αλαζεψξεζε ηεο ηζρχνπζαο έσο ζήκεξα 

λνκνζεζίαο (νχιεο, 2008).   

1.3.1. Τν ζεζκηθό πιαίζην θαη ε εθαξκνγή ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο 

Ζ Διιάδα ήηαλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκθψλεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο αξρέο ηεο 

Γηαθήξπμεο ηεο αιακάλθα (UNESCO, 1994) γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο ζηα ηππηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Αθνινχζεζε 

κία ζεηξά λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

πνπ λα πξνάγνπλ ηε ζπκπεξίιεςε. Με ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2817 ηνπ 2000 γηα ηελ εηδηθή 

αγσγή κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», ε ειιεληθή 

λνκνζεζία παξάζρεη έλα κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο ζε κία πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ηππηθέο 

ηάμεηο (Strogilos and Stefanidis, 2015).  

Ζ ειιεληθή πξνζέγγηζε ζπλδηδαζθαιίαο νλνκάδεηαη Παξάιιειε Σηήξημε (Π.Σ.) θαη 

νπζηαζηηθά ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηα ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2003-
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2004 (Mavropalias and Anastasiou, 2016). Ζ ηξέρνπζα ειιεληθή λνκνζεζία πεξί εηδηθήο 

αγσγήο (Νφκνο 3699/2008) αλαγλσξίδεη ξεηψο πσο ε Παξάιιειε ηήξημε απνηειεί κία 

κνξθή ζπλδηδαζθαιίαο θαη κία εθ ησλ επηινγψλ παξνρήο ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο, φπσο 

είλαη θαη απηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη ηεο θαη’ νίθνλ 

δηδαζθαιίαο. Δηδηθφηεξα, ν Νφκνο 3699 (2008) αλαθέξεη πσο ε Παξάιιειε ηήξημε 

παξέρεηαη ζε καζεηέο πνπ κπνξνχλ κε θαηάιιειε αηνκηθή ππνζηήξημε λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζε καζεηέο κε 

ζνβαξφηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φηαλ δελ ππάξρεη άιιν πιαίζην εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο θαη ζε καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο ε Παξάιιειε 

ηήξημε θαζίζηαηαη απαξαίηεηε βάζεη ηεο γλσκάηεπζεο ηνπο. 

χκθσλα κε ην Νφκν 3699 (2008) φζνη καζεηέο θνηηνχλ ζε ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο 

θαη δέρνληαη ππεξεζίεο Παξάιιειεο ηήξημεο πξέπεη λα έρνπλ επίζεκε γλσκάηεπζε ζε κία 

απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ: απηηζκφο, αηζζεηεξηαθέο θαη 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, λνεηηθή ζηέξεζε, πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο, παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Stefanidis and Strogilos, 2015∙ Strogilos and Stefanidis, 2015). Οη καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παξφιν πνπ κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζηηο ηππηθέο ηάμεηο, δελ 

δηθαηνχληαη ππεξεζίεο Παξάιιειεο ηήξημεο, θαζψο ππνζηεξίδνληαη ελ κέξεη απφ ηα 

ηκήκαηα έληαμεο. Σνλίδεηαη πσο νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ 

ζηηο ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο επηδεηθλχνπλ έλα κέηξην αθαδεκατθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ 

επίπεδν, θαζψο ε ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία εμαθνινπζεί λα απνθιείεη ηνπο καζεηέο κε 

ζνβαξέο αλαπεξίεο απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε (Strogilos and Stefanidis, 2015).              

Σελ εηζήγεζε γηα Παξάιιειε ηήξημε αλαιακβάλνπλ ηα Κέληξα 

Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο Τπεξεζηψλ (ΚΔΓΓΤ) εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηα 

νπνία απνηεινχλ θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ΚΔΓΓΤ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζπγγξαθή ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην καζεηή θαη ν πξνηεηλφκελνο 

αξηζκφο σξψλ παξνρήο ππεξεζηψλ Παξάιιειεο ηήξημεο (Anastasiou and 

Polychronopoulou, 2009). Με απηή ηελ επίζεκε δηάγλσζε θαη κεηά απφ αίηεζε ησλ 

γνλέσλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο παξέρεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο  ζην καζεηή κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απηφο ν εθπαηδεπηηθφο πξνζιακβάλεηαη ζε θαζεζηψο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνζηήξημε απνθιεηζηηθά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή κέζα ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Strogilos et al., 2016). Με απηή ηελ θίλεζε ην ειιεληθφ 

Τπνπξγείν πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

κνληέινπ «Έλαο δηδάζθεη, έλαο βνεζάεη/πεξηθέξεηαη» (Stefanidis and Strogilos, 2015∙ 

Strogilos and Stefanidis, 2015).      

ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, νη κεησκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη θαίλεηαη πσο άθεζαλ 

αλεπεξέαζην ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο Παξάιιειεο ηήξημεο, 

θαζψο αληί γηα κείσζε παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε απηψλ (Mavropalias and 

Anastasiou, 2016). Χο εθ ηνχηνπ, ε απμεκέλε εθαξκνγή απηήο ηεο κνξθήο ζπλδηδαζθαιίαο 

ζε φιε ηε ρψξα, πξνθάιεζε έιιεηςε πςειά θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, 

φπσο είλαη εθείλνη πνπ θαηέρνπλ έλαλ πξνπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ εηδηθή αγσγή ή 

εθείλνη πνπ θαηέρνπλ έλαλ πξνπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη 

παξάιιεια έλα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή. Τπφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο, γηα ηελ νιηθή θάιπςε ησλ ζέζεσλ ην Τπνπξγείν πξνρσξά ζε πξνζιήςεηο 

δαζθάισλ γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 400 

σξψλ πάλσ ζηελ εηδηθή αγσγή ή αθφκε θαη δαζθάινπο γεληθήο εθπαίδεπζεο ρσξίο ηελ 

αλαγθαία θαηάξηηζε (Strogilos and Stefanidis, 2015).   

 πλεπψο, θαζψο ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο απνηειεί έλαλ ζρεηηθά 

πξφζθαην ζεζκφ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο 
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πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπν πινπνίεζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη απμάλνληαη ζπλερψο νη αηηήζεηο 

καζεηψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ Παξάιιειεο ηήξημεο θαη θπξίσο ε δηαθνξνπνηεκέλε 

εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ.   

 θνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πνπ πινπνηνχλ απφ θνηλνχ ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κνληέινπ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαη ηελ αλάδεημε πηπρψλ ηνπ πνπ 

επηδέρνληαη βειηίσζε. Δηδηθφηεξα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ηα 

εμήο: 

1) Πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ην ζεζκφ ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο; 

2) Πνην ξφιν θαη πνηεο αξκνδηφηεηεο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απφ θνηλνχ πινπνηνχλ ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο; 

3) ε πνηνπο ηνκείο ζπλεξγάδνληαη θαη πφζν απνηειεζκαηηθά νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη 

εηδηθήο αγσγήο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο; 

4) Πψο αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο; 

5) Ση ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη πξέπεη λα αιιάμεη ψζηε λα πινπνηείηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο;   
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

2.1. Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία πεξηγξαθηθή έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

ζπιιέρηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πνηνηηθά δεδνκέλα.  «Τα πνηνηηθά δεδνκέλα παξέρνπλ βάζνο 

θαη ιεπηνκέξεηα κέζσ ηεο άκεζεο αλαθνξάο θαη ηεο πξνζερηηθήο, εκπεξηζηαησκέλεο 

πεξηγξαθήο ησλ αηόκσλ, ησλ θαηαζηάζεσλ (πιαηζίσλ), ησλ γεγνλόησλ, ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ παξαηεξνύκελσλ ζπκπεξηθνξώλ» (Klenke, 2016: 8).  

Καηά ηελ πνηνηηθή κέζνδν έξεπλαο δε ρξεζηκνπνηνχληαη αξηζκνί ή καζεκαηηθή 

ινγηθή, θαζψο κέζσ ηεο απηνιεμεί θαηαγξαθήο ησλ ιεγφκελσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ απαληήζεσλ ή ησλ δξάζεσλ ηνπο θαη ε εηο βάζνο θαηαλφεζε 

ησλ αηζζεκάησλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ηνπο (Μαληδνχθαο, 2007).  

Δπηπιένλ, ε πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο ρξεζηκνπνηεί ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία θαζψο ν 

εξεπλεηήο επηιέγεη εθνχζηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

φζνλ ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζε κία εκπεξηζηαησκέλε θαη πινχζηα ζε πιεξνθνξίεο 

θαηαλφεζε ηνπ ππφ δηεξεχλεζε δεηήκαηνο (Klenke, 2016). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

εξεπλήηξηα ζεψξεζε ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη 

εηδηθήο αγσγήο πνπ ζπλππάξρνπλ κέζα ζηελ ίδηα ζρνιηθή αίζνπζα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ε 

κεξνιεπηηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.   

2.2. πκκεηέρνληεο 

ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ 5 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη 5 εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο (n=10) πνπ δηδάζθνπλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, 

πξφθεηηαη γηα 5 δεχγε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζε 5 αληίζηνηρεο ηππηθέο ηάμεηο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο 
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ηήξημεο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 2 (20%) ήηαλ άληξεο θαη νη 8 (80%) γπλαίθεο. 

Δπηπιένλ, νη 5 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο είλαη κφληκα δηνξηζκέλνη, ελψ νη ππφινηπεο 5 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο εξγάδνληαη σο αλαπιεξψηξηεο.  

Ο πίλαθαο 2.2.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπλνιηθή δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία, ηε 

δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία ζε πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο θαη ην δηάζηεκα ηεο κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζίαο.  

Πίνακαρ 2.2.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο  

Α/Α Φύλο Κυδικόρ Ζλικία 

ςνολική 

διδακηική 

εμπειπία 

(σπόνια) 

Γιδακηική 

εμπειπία ζε 

ππόγπαμμα Π.. 

(σπόνια) 

Γιάζηημα 

ζςνεπγαζίαρ 

ζςνδιδαζκόνηυν 

(σπόνια) 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΔΓΑ) 

1 Άληξαο 1ΔΓΑ
1
 45 15 1,5 1,5 

2 Άληξαο 2ΔΓΑ 48 18 3 0,5 

3 Γπλαίθα 3ΔΓΑ 42 16 1,5 0,5 

4 Γπλαίθα 4ΔΓΑ 49 23 3 0,5 

5 Γπλαίθα 5ΔΓΑ 47 17 0,5 0,5 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΔΔΑ) 

6 Γπλαίθα 6ΔΔΑ
2
 24 1,5 1,5 1,5 

7 Γπλαίθα 7ΔΔΑ 24 1,5 1,5 0,5 

8 Γπλαίθα 8ΔΔΑ 24 1,5 1,5 0,5 

9 Γπλαίθα 9ΔΔΑ 37 15 4 0,5 

10 Γπλαίθα 10ΔΔΑ 23 0,5  0,5 0,5 

εκ.:  
1
Δθπαηδεπηηθφο Γεληθήο Αγσγήο, 

2
Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο 

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο πνπ πινπνηείηαη ζηελ ηάμε ηνπο ην 

πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο κφλν 1 (20%) δήισζε πσο έρεη επηκνξθσζεί πάλσ ζην 

πξφγξακκα απφ ζρεηηθέο παξνπζηάζεηο θαη ελεκεξψζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην ζρνιείν 

πνπ εξγάδεηαη. Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο αλέθεξαλ πσο νπδεκία 

επηκφξθσζε ή εθπαίδεπζε είραλ επί ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Αληηζέησο, φιεο νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο (100%) δήισζαλ πσο έρνπλ 

επηκνξθσζεί πάλσ ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ, θαζψο είλαη φιεο απφθνηηνη ησλ δχν παλεπηζηεκηαθψλ 

ηκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, νη 4 (80%) εμ’ 
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απηψλ είλαη απφθνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο θαη ε κία (20%) είλαη απφθνηηε ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Δπηπιένλ, κία εθπαηδεπηηθφο (20%) πξφζζεζε 

πσο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο πάλσ ζην πξφγξακκα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε εζεινληηθή εξγαζία 

πνπ παξείρε γηα νξηζκέλν δηάζηεκα, ελψ κία άιιε επεζήκαλε ηε ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ πνπ παξαθνινχζεζε. 

Απφ ηα παηδηά πνπ δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Παξάιιειεο ηήξημεο, 

ηα 4 (80%) είλαη αγφξηα θαη κφλν 1 (20%) είλαη θνξίηζη.  Απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ, 2 

(40%) βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, 1 (20%) έρεη δηαγλσζηεί κε κεηθηή 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, 1 (20%) κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη 1 (20%) κε 

δηάζπαζε πξνζνρήο θαη δπζιεμία. Αθνινπζεί ν πίλαθαο 2.2.2 πνπ παξνπζηάδεη εθηελέζηεξα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. 

Πίνακαρ 2.2.2. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία καζεηώλ πνπ ζηεξίδνληαη από ην πξόγξακκα ηεο Π.Σ. 

Α/Α 
Εεύγη 

εκπαιδεςηικών 
Φύλο Ζλικία Σάξη Γιάγνυζη 

1 1ΔΓΑ+6ΔΔΑ Αγφξη 11 Δ 
Μεηθηή αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή 

2 2 ΔΓΑ + 7 ΔΔΑ Κνξίηζη 12 Δ  
Γηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο 

3 3 ΔΓΑ + 8 ΔΔΑ Αγφξη 7 Α Απηηζκφο 

4 4 ΔΓΑ + 9 ΔΔΑ Αγφξη 9 Γ 
Γηάζπαζε πξνζνρήο θαη 

δπζιεμία 

5 5 ΔΓΑ + 10 ΔΔΑ Αγφξη 9 Γ 
Απηηζκφο πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 

2.3. Γηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη εξγαιεία 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ αηνκηθέο θαη δηεμήρζεζαλ 

δηά δψζεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλαο-πξνο-έλαο (one-to-one) αιιειεπίδξαζεο είλαη ην 

βάζνο ηεο εζηίαζεο ηνπο ζην άηνκν. Γίλνπλ ηελ επθαηξία γηα κία ιεπηνκεξή έξεπλα ηεο 

πξνζσπηθήο άπνςεο ηνπ θάζε αηφκνπ, γηα κία εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
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πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην εξεπλεηηθφ θαηλφκελν θαη γηα κία εκπεξηζηαησκέλε 

θάιπςε ηνπ ζέκαηνο (Lewis and McNaughton Nicholls, 2014). Οη πξφζσπν-κε-πξφζσπν 

(face-to-face) ζπλεληεχμεηο ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αξκνληθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ ζπλεληεπμηαζηή θαη ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο, φπνπ νη κελ ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ειεχζεξα νη δε 

εξεπλεηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο κε ιεθηηθά κελχκαηα επηθνηλσλίαο (Yeo et al., 

2014).   

πγθεθξηκέλα, ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειεί κία εηο βάζνο ζπλέληεπμε (in-

depth interview) πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζεκειηψλνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζα απφ ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο αμηψλ, εκπεηξηψλ, θαηαζηάζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, απφςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ (Yeo et 

al., 2014). πλεπψο, ε κέζνδνο απηή ηθαλνπνηεί πιήξσο ην ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελν, 

δειαδή ηε κειέηε ησλ απφςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ειιεληθφ κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο, απηφ ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. 

Δπηπιένλ, ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζπλδπάδεη ηε δνκή κε ηελ επειημία, θαζψο ν 

εξεπλεηήο έρεη ππφςε ηνπ ηα ζέκαηα πνπ επηζπκεί λα δηεξεπλήζεη θαη αθνινπζεί έλαλ νδεγφ 

ζπλέληεπμεο. Χζηφζν, ε δνκή ηνπ νδεγνχ είλαη επέιηθηε ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

ζπλεληεπμηαδφκελν λα εγείξεη δεηήκαηα θαη λα δηακνξθψλεη ν ίδηνο ην πεξηερφκελν ηεο 

ζπλέληεπμεο ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ (Yeo et al., 2014). Σν πξσηφθνιιν εξσηήζεσλ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ιεηηνχξγεζε αθξηβψο θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ∙ πεξηζζφηεξν σο νδεγφο παξά σο έλα δνκεκέλν πιαίζην εξσηήζεσλ κε 

ζπγθεθξηκέλε ξνή θαη αθνινπζία.  

Χο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ψζηε λα δψζνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο λα εθζέζνπλ ειεχζεξα ηηο αληηιήςεηο ηνπο πάλσ ζε 

απηφ πνπ εξσηψληαη, ρσξίο λα ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε πξνθαζνξηζκέλεο 
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απαληήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ πιήξσο ηηο απφςεηο ηνπο. Χζηφζν, 

έγηλε θαη κηθξή ρξήζε θιεηζηψλ εξσηήζεσλ φηαλ ε εξεπλήηξηα επηζπκνχζε λα εζηηάζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. πλνιηθά, ε ζπλέληεπμε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο πεξηειάκβαλε 7 εξσηήζεηο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ –κε κία επηπιένλ 

εξψηεζε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο–, 12 εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ θαη 8 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θνηλέο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ έγηλε ζπλδπαζηηθά κε ζεκείν αλαθνξάο 

εξσηήζεηο ζπλεληεχμεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλαθείο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα κνληέια ζπλδηδαζθαιίαο (Keefe and Moore, 2004∙ 

Morgan, 2016∙ Pratt, 2014∙ Strogilos and Tragoulia, 2013∙ Weiss and Lloyd, 2003).  

→ Τν πξσηόθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο. Σν πξσηφθνιιν ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο επηά βαζηθνχο άμνλεο: 

i. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ππήξρε κία επηπιένλ εξψηεζε ζρεηηθά 

κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνπλ. 

ii. Οη ζηάζεηο θαη ε θηινζνθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο θαη ε γεληθφηεξε νπηηθή ηνπο πάλσ ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 

iii. Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε πνπ 

πινπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

iv. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. 

v. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ εθάζηνηε δεχγνπο εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

θαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

vi. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο 

πξνο βειηίσζε απηνχ. 
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vii. Πξφζζεηεο εξσηήζεηο γηα ηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). 

Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017, θαζψο φια ηα δεχγε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαηξνπκέλνπ ελφο, 

ζπλεξγάδνληαλ πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο θαη θξίζεθε αλαγθαίν απφ ηελ εξεπλήηξηα λα ζπλππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

εμάκελν κέζα ζηελ ίδηα ζρνιηθή αίζνπζα, ψζηε λα έρνπλ δηακνξθψζεη φζν ην δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλεο αληηιήςεηο πάλσ ζην ππφ κειέηε δήηεκα.  

Δθφζνλ εληνπίζηεθαλ ηα 5 δεχγε εθπαηδεπηηθψλ πνπ δέρηεθαλ λα κεηέρνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ε εξεπλήηξηα απέζηεηιε ζην πξνζσπηθφ κέηι ηνπ εθάζηνηε 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ κία ελεκεξσηηθή επηζηνιή, ε νπνία εμεγνχζε ζπλνπηηθά ην ζθνπφ ηεο 

κειέηεο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί. Έπεηηα, επηθνηλψλεζε ηειεθσληθψο 

κε ηνλ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ε εκεξνκελία, ε ψξα θαη ν 

ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ, πάληνηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Μεηά απφ θνηλή ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εξεπλήηξηαο 

απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηα ζρνιεία εξγαζίαο ηνπο, είηε κεηά ην 

πέξαο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ είηε θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηνπ θελνχ πνπ δηέζεηαλ κεηαμχ 

ησλ καζεκάησλ. Χζηφζν, νη ζπλεληεχμεηο ήηαλ αηνκηθέο θαη ζην ρψξν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ήηαλ παξφληεο κφλν ε εξεπλήηξηα θαη ν εθάζηνηε ζπλεληεπμηαδφκελνο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο, ε εξεπλήηξηα ελεκέξσλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πσο 

ε ζπλνκηιία ηνπο επξφθεηην λα ερνγξαθεζεί απνθιεηζηηθά γηα δηαδηθαζηηθνχο ιφγνπο γηα ηε 

κεηέπεηηα πνξεία ηεο έξεπλαο ρσξίο λα ζπληξέρεη θίλδπλνο δεκνζηνπνίεζεο ηεο. Χο κέζν 

εγγξαθήο ήρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή γηα Android ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε 

νλνκαζία «Δγγξαθή θσλήο». Δπηπιένλ, γηα λα αλαπηπρζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο, ε 
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εξεπλήηξηα επηζήκαλε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πσο επξφθεηην λα ηεξεζεί πιήξεο 

αλσλπκία θαη πσο ε αλαθνξά ζην πξφζσπν ηνπο ή ζηνπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνπλ ζα γίλεη κε 

ηε ρξήζε θσδηθψλ νλνκάησλ. 

Δθφζνλ έγηλαλ θαηαλνεηέο νη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο θαη δελ ππήξρε θάπνηα άιιε 

απνξία ή αληίξξεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο μεθίλεζε ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Γεληθφηεξα, ππήξρε ζεηηθφ θιίκα αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηνλ εθάζηνηε 

ζπλεληεπμηαδφκελν. Οη ζπκκεηέρνληεο θάλεθε λα ζεσξνχλ ηελ φιε δηαδηθαζία σο κία 

«θηιηθή ζπδήηεζε», ρσξίο λα δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο ή ληξνπή λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα 

ηηο απφςεηο ηνπο ζε νηηδήπνηε ηνπο εξσηήζεθε. Ζ κέζε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ 

πεξίπνπ 25 ιεπηά. 

2.4. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηα 6 ζηάδηα αλάιπζεο πνπ 

πξνηείλνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

 

σήμα 2.4.1. Τα ζηάδηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Μαηδνχθαο, 2007). 

Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα θαηέγξαςε θαηά ιέμε ηηο καγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Έπεηηα, 

δηάβαζε επαλεηιεκκέλα ηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα ψζηε λα αξρίζεη λα θαηαλνεί θαη λα 

δεκηνπξγεί κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε σο πξνο ην ηη ιέλε νη ζπκκεηέρνληεο. ηε 
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ζπλέρεηα, κεηέβεθε ζην ζηάδην ηεο θσδηθνπνίεζεο/θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ 

φξηδε σο κνλάδα αλάιπζεο κία κεγάιε ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. Οπζηαζηηθά, ε εθάζηνηε 

κνλάδα αλάιπζεο απνηεινχζε ηελ ζχληνκε εξκελεία πνπ  έδηλε ε εξεπλήηξηα ζην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο ζπλέληεπμεο. Χζηφζν, απηή ε κνλάδα αλάιπζεο δελ 

επηβαιιφηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηελ εξεπλήηξηα αιιά αλαδπφηαλ κέζα απφ ην θείκελν. 

Δθφζνλ φιν ην θείκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπκππθλψζεθε ζε κία ζεηξά απφ 

αληηπξνζσπεπηηθέο κνλάδεο αλάιπζεο, ηφηε μεθίλεζε ε αληηπαξαβνιή θαη ε ζχγθξηζε 

κεηαμχ απηψλ ησλ κνλάδσλ ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη κνλάδεο πνπ παξνπζίαδαλ φκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή λνήκαηα. ηε ζπλέρεηα, νη κνλάδεο αλάιπζεο πνπ παξνπζίαζαλ κεηαμχ 

ηνπο νκνηφηεηεο ηνπνζεηήζεθαλ καδί, ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

Δπνκέλσο, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο απνηέιεζαλ ηηο ζπκππθλσκέλεο νιηζηηθέο πεξηγξαθέο θαη 

εξκελείεο ζρεηηθά κε ην πψο αληηιακβάλνληαη θαη βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ην ππφ έξεπλα 

θαηλφκελν. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλάιπζεο πεξηειάκβαλε ηε ζχλδεζε ησλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ κε ηελ επξχηεξε βηβιηνγξαθία θαη ηηο πθηζηάκελεο ζεσξίεο, δειαδή ηελ αλάδεημε 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

γλψζεο (Μαληδνχθαο, 2007). 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1. Θεκαηηθέο ελφηεηεο, θαηεγνξίεο θαη κνλάδεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

πλνιηθά αλαδείρζεθαλ ηξηάληα έμη (36) κνλάδεο αλάιπζεο πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζε είθνζη 

(20) θαηεγνξίεο θαη πέληε (5) ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

Πίνακαρ 3.1.1. Θεκαηηθέο ελόηεηεο, θαηεγνξίεο & κνλάδεο αλάιπζεο 

1. Ανηιλήτειρ-ζηάζειρ εκπαιδεςηικών 

1.1. Πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Π.. 

1.1.1. Παξνρή ζηήξημεο θαη βνήζεηαο 

1.1.2. Παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο/δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

1.2. Με απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Π.. 

1.3. Πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο & κάζεζεο 

1.3.1. Σπκθσλία απόςεσλ κεηαμύ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

1.3.2. Αζπκθσλία απόςεσλ κεηαμύ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

1.3.3. Μεηαζηξνθή απόςεσλ 

2. Ρόλοι και απμοδιόηηηερ 

2.1. Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ    

2.1.1. Δπηζπκία ησλ ΔΔΑ γηα πην ελεξγεηηθό ξόιν 

2.2. ρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο 

2.2.1. Μαζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

2.2.2. Μαζεηώλ Π.Σ. 

2.3. Γηεμαγσγή δηδαζθαιίαο 

2.3.1. Μαζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

2.3.2. Μαζεηώλ Π.Σ. 

2.4. Αμηνιφγεζε επίδνζεο 

2.4.1. Μαζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

2.4.2. Μαζεηώλ Π.Σ. 

2.5. Γηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο 

2.5.1. Μαζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

2.5.2. Μαζεηώλ Π.Σ. 

3. ςνεπγαζία 

3.1. Δπίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

3.1.1. Ιθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία 

3.1.2. Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο 

3.2. Σνκείο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

3.2.1. Βειηίσζε ζπκπεξηθνξάο 

3.2.2. Δλίζρπζε καζεηηθνύ επηπέδνπ 

3.3. Δπίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο 

3.3.1. Ιθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία 

3.3.2. Τππηθή ζπλεξγαζία 

3.3.3. Αλεπαξθήο ζπλεξγαζία 

3.4. Σνκείο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο 

3.4.1. Παξνρή βνήζεηαο-ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

3.4.2. Δλεκέξσζε ηεο δηεύζπλζεο γηα ηελ πνξεία ησλ καζεηώλ 

3.5. Δπίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ 

3.5.1. Σπλεξγαζία κε όινπο ηνπο γνλείο 

3.5.2. Σπλεξγαζία απνθιεηζηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

3.5.3. Σπλεξγαζία απνθιεηζηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ηεο Π.Σ. 

3.6. Σνκείο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ 

3.6.1. Ακθόηεξε αλαηξνθνδόηεζε 

3.6.2. Παξνρή θαηεπζύλζεσλ πξνο ηνπο γνλείο 

4. Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ ηηρ Παπάλληληρ ηήπιξηρ 

4.1. Οθέιε γηα ηνπο καζεηέο Π.. 
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4.1.1. Κνηλσληθόο ηνκέαο 

4.1.2. Μαζεζηαθόο ηνκέαο 

4.1.3. Σπκπεξηθνξηθόο ηνκέαο 

4.1.4. Χπρνινγηθόο ηνκέαο 

4.2. Οθέιε γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 

4.2.1. Βνήζεηα από επηπιένλ εθπαηδεπηηθό 

4.2.2. Δπαηζζεηνπνίεζε-απνδνρή αηόκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

4.2.3. Δπλντθό θιίκα κάζεζεο 

4.3. Οθέιε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

4.3.1. Απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ-εκπεηξηώλ 

5. Πποηάζειρ βεληίυζηρ ηος ππογπάμμαηορ ηηρ Παπάλληληρ ηήπιξηρ 

5.1. Δλεκέξσζε-επηκφξθσζε ΔΓΑ 

5.2. Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο ΔΔΑ 

5.3. Ύπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

 

3.2.  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ-επξεκάησλ 

Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ-επξεκάησλ φπσο πξνέθπςαλ 

θαηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  

1. Ανηιλήτειρ-ζηάζειρ εκπαιδεςηικών  

Πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο 

 Με βάζε ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςε πσο ε πιεηνςεθία απηψλ 

αληηιακβάλεηαη ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο σο ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη 

ζηήξημεο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εληφο ηεο ηππηθήο ηάμεο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο (5ΔΓΑ+3ΔΔΑ=8 ζρφιηα). 

« Δίλαη κηα βνήζεηα γηα ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα νπνία πξέπεη 

όκσο λα θνηηήζνπλ ζηελ θαλνληθή ηάμε» [1ΔΓΑ]. 

«Δίλαη έλα πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ θάπνηνη εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί βνεζνύλ παηδηά 

κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο» [2ΔΓΑ]. 

«Δίλαη ε ζηήξημε ηνπ παηδηνύ κέζα ζηελ ηάμε» [4ΔΔΑ]. 

«Μηα κεγάιε ζηήξημε ζην παηδί πνπ ηε ρξεηάδεηαη» [5ΔΓΑ]. 

Χζηφζν, αξθεηνί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξάιιεια επηζήκαλαλ ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο ή/θαη δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εληφο ηεο ηππηθήο ηάμεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. Ζ 
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έκθαζε απηή δφζεθε σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο 

(1ΔΓΑ+4ΔΔΑ=5 ζρφιηα). 

«…ππνζηεξίδσ ην καζεηή κνπ κε δηαθνξνπνηεκέλν πιηθό» [1ΔΔΑ]. 

«Δίλαη ε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο… θάζνκαη 

δίπια ζηε καζήηξηα πνπ ππνζηεξίδσ θαη ηε βνεζάσ κε ην δηαθνξνπνηεκέλν πξόγξακκα πνπ 

έρσ ήδε εηνηκάζεη» [2ΔΔΑ]. 

«…έλα πξόγξακκα γηα πνιύ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο παηδηώλ… γηαηί έλαο εθπαηδεπηηθόο 

γεληθήο αγσγήο έρεη ηόζα πνιιά παηδηά λα αζρνιεζεί πνπ δε κπνξεί λα θάηζεη κεκνλσκέλα ζε 

έλα παηδί θαη λα δνπιέςεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα» [3ΔΔΑ].   

«…δειαδή έλαο εθπαηδεπηηθόο δίπια ζην παηδί πνπ ην βνεζάεη λα ζπγθεληξσζεί, λα 

παξαθνινπζήζεη θαιύηεξα όζα γίλνληαη ζηελ ηάμε... (πνπ) κπνξεί λα ηνπ δώζεη θη έλαλ άιιν 

ηξόπν απ’ όηη δίλσ εγώ ζε νιόθιεξε ηελ νκάδα ηεο ηάμεο… έρεη βξεη ην δηθό ηεο ηξόπν, ώζηε 

λα είλαη πην θαηαλνεηά ζην παηδί, πην θνληά ζην επίπεδν ηνπ κε έλαλ άιιν ηξόπν» [4ΔΓΑ]. 

Με απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο 

ρεδφλ ε νιφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη κε ηθαλνπνηεκέλε 

απφ ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη αληηκεησπίδνληαη σο 

βνεζνί θαη φρη σο ηζφηηκνη εθπαηδεπηηθνί απφ ην ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

ζρνιείσλ (4 ζρφιηα). 

«Γελ έρεη απνζαθεληζηεί ν ξόινο ηεο δαζθάιαο ηεο εηδηθήο αγσγήο κέζα ζηελ ηάμε… ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο απέρεη θαηά πνιύ από ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο ζπλδηδαζθαιίαο» 

[1ΔΔΑ]. 

 «Έηζη όπσο πινπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζηελ ηάμε καο, ν ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ εηδηθήο αγσγήο ππνβηβάδεηαη θαη εμηζώλεηαη κε απηόλ ηνπ βνεζνύ» [2ΔΔΑ]. 
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«Οη εθπαηδεπηηθνί άλσ ησλ 40-45 εηώλ δελ μέξνπλ πώο λα δηαρεηξηζηνύλ απηόλ ηνλ πξόζθαην 

ζεζκό ηεο Π.Σ. θαη έηζη νη πεξηζζόηεξνη καο ζεσξνύλ σο βνεζνύο, βιέπνπλ ηελ Π.Σ. σο ην λα 

“θνξηώζνπλ” θάπνπ ην παηδί» [3ΔΔΑ].           

«Γε ζεσξώ όηη ε Παξάιιειε Σηήξημε αλήθεη ζηελ εηδηθή αγσγή κε ηνλ ηξόπν πνπ 

εθαξκόδεηαη ηώξα. Γε ζεσξώ όηη εκπίπηεη ζηε γεληθή θνπιηνύξα θαη θηινζνθία ηεο εηδηθήο 

αγσγήο… ιεηηνπξγώ ζα βνεζόο δαζθάιαο… νη ππόινηπνη δάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ ζεσξνύλ όηη 

δελ θάλσ ηίπνηα» [5ΔΔΑ].  

Πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο ππάξρεη ζχκπλνηα απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδηδαζθάισλ. πγθεθξηκέλα, ε νιφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο θαζψο θαη 2 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, δήισζαλ πσο έρνπλ θνηλέο αληηιήςεηο κε ην ζπλάδειθν ηνπο 

(5ΔΓΑ+2ΔΔΑ=7 ζρφιηα). 

«Σηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε θαζεκεξηλά… ππάξρεη αξθεηά κεγάιε ηαύηηζε, όζνλ αθνξά ζην 

πώο πξέπεη λα δξάζνπκε θάζε θνξά… Γελ αληηκεησπίδνπκε πξόβιεκα σο πξνο απηό» 

[1ΔΓΑ]. 

«Ννκίδσ όηη ππάξρεη κηα θνηλή πνξεία…» [2ΔΓΑ]. 

«Με ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάδειθν… έρνπκε ηηο ίδηεο απόςεηο θαη γηα ην ηη θάλεη απηή θαη γηα ην 

ηη θάλσ εγώ» [3ΔΔΑ]. 

«Όρη, δε λνκίδσ όηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, δελ έρσ παξαηεξήζεη θάηη ηέηνην» 

[5ΔΓΑ].    

 Χζηφζν, 3 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δήισζαλ πσο ππάξρεη αζπκθσλία σο πξνο 

ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, εξρφκελεο ζε αληίζεζε κε ηηο 

δειψζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ πσο ν/ε ζπλάδειθνο 
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εθπαηδεπηηθφο ηεο γεληθήο ιεηηνπξγεί δαζθαινθεληξηθά, ελψ νη ίδηεο πξνζεγγίδνπλ ηε 

δηδαζθαιία καζεηνθεληξηθά θαη νκαδνζπλεξγαηηθά (3 ζρφιηα). 

«… ζεσξώ πσο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην καζεζηαθό πξνθίι ηνπ καζεηή πξέπεη λα 

δηακνξθώλεηαη ε δηδαζθαιία, (ελώ) ν ζπλάδειθνο ηεο γεληθήο δηδάζθεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

θαη πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν, ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ 

καζεηώλ» [2ΔΔΑ]. 

«… ε δηδαζθαιία ηεο ζπλαδέιθνπ έσο ηώξα ήηαλ παξαδνζηαθή κεησπηθή» [5ΔΔΑ]. 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 2 απφ ηηο παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

αγσγήο ζπκπιήξσζαλ πσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ παξαηεξνχλ θάπνηα κεηαζηξνθή ζηηο 

απφςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ είλαη πην ζπκβαηέο κε ηηο δηθέο ηνπο (2 ζρφιηα). 

«… έρεη έξζεη πην θνληά ζηε δηθή κνπ θηινζνθία όηη ε Παξάιιειε Σηήξημε είλαη θαηά βάζε 

νκαδηθή δηδαζθαιία…» [1ΔΔΑ]. 

«Βιέπσ, γεληθά, κηα αιιαγή πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν πξνο ηηο δηθέο κνπ αληηιήςεηο γύξσ 

από ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία» [5ΔΔΑ]. 

2. Ρόλοι-απμοδιόηηηερ 

Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ 

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο πξνέθπςε πσο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ππάξρεη ε δηάζεζε γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή 

ηδεψλ κε ηνπο ζπλδηδαζθάινπο, αλαθνξηθά κε ην πιάλν ηνπ καζήκαηνο. Χζηφζν, νη ίδηνη 

αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ηελ νιφηεηα ησλ καζεηψλ, ζεσξψληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ππεχζπλνπο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνπλ (5 ζρφιηα). 

«Δγώ έρσ ην ξόιν πνπ έρεη έλαο νπνηνζδήπνηε δάζθαινο κέζα ζηελ ηάμε… Η ζπλάδειθνο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο επηθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην καζεηή πνπ ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε 

ηεο» [1ΔΓΑ]. 
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«Η ζπλάδειθνο ηεο εηδηθήο αγσγήο αζρνιείηαη θαηά βάζε κε ηα παηδηά πνπ έρεη αλαιάβεη… 

Δγώ ζαλ βαζηθόο εθπαηδεπηηθόο ηνπ ηκήκαηνο ελλνείηαη όηη αζρνινύκαη ην ίδην κε όια ηα 

παηδηά» [2ΔΓΑ]. 

«Δγώ έρσ ηε γεληθή επηηήξεζε θαη δηδαζθαιία νιόθιεξεο ηεο νκάδαο θαη ε ζπλάδειθνο έρεη 

ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζε κηα νκάδα 3-4 παηδηώλ πνπ έρνπλ θάπνην πξόβιεκα» [5ΔΓΑ]. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο λαη κελ επηβεβαίσζαλ ηελ ηζρχ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο δηακνηξαζκνχ θαζεθφλησλ, σζηφζν αξθεηέο εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία γηα 

πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε έληαμε ησλ 

καζεηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ζηελ επξχηεξε νκάδα ηεο ηάμεο (3 ζρφιηα). 

«Θα ήζεια λα έρσ πην ελεξγεηηθό ξόιν θαη λα κεηέρσ θαη εγώ ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

όισλ ησλ καζεηώλ… ζα κπνξνύζα λα εληάμσ πην εύθνια ηελ καζήηξηά κνπ ζηελ νκάδα ηεο 

ηάμεο. Τώξα, ίζσο, ζηηγκαηίδεηαη θαη πεξηζσξηνπνηείηαη από ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο» [2ΔΔΑ]. 

«Πηζηεύσ, βέβαηα, όηη αλ ζπκκεηείρα πεξηζζόηεξν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζα βνεζνύζε, 

ώζηε λα εληαρηεί ην παηδί θαιύηεξα» [4ΔΔΑ]. 

ρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαίλεηαη πσο 

είλαη κηα αξκνδηφηεηα πνπ αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο γεληθήο ηάμεο, 

θαζψο ππήξμε πιήξεο νκνθσλία ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ (10 ζρφιηα). 

 Χζηφζν, ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο αλέδεημε ηηο πξψηεο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ 

εξσηεζέλησλ. Δηδηθφηεξα, νη ζπλδηδάζθαινη 2 δεπγψλ απάληεζαλ νκφθσλα πσο 

απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ θαη κέζσ ζπλεξγαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ (2ΔΓΑ+2ΔΔΑ=4 ζρφιηα). Οη απαληήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

ζπλδηδαζθάισλ ήξζαλ ζε αληίζεζε, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ζεσξνχλ πσο ε 



62 
 

παξαπάλσ αξκνδηφηεηα γίλεηαη κέζσ ζπλεξγαζίαο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 

πηζηεχνπλ πσο απνηειεί δηθή ηνπο επζχλε (3ΔΓΑ+3ΔΔΑ=6 ζρφιηα).  

Γηεμαγσγή δηδαζθαιίαο 

 Ζ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη κία επηπιένλ 

αξκνδηφηεηα πνπ απνδφζεθε κε πιήξε νκνθσλία κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (10 ζρφιηα). 

 Αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, νη ζπλδηδάζθαινη 2 δεπγψλ απάληεζαλ νκφθσλα 

πσο απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο (2ΔΓΑ+2ΔΔΑ=4 ζρφιηα). Οη 

δειψζεηο ησλ ζπλδηδαζθάισλ ησλ ππνινίπσλ δεπγψλ ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο λα ζεσξνχλ φηη απνηειεί θνηλή επζχλε θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο λα ππνζηεξίδνπλ φηη απνηειεί δηθή ηνπο αξκνδηφηεηα 

(3ΔΓΑ+3ΔΔΑ=6 ζρφιηα).   

Αμηνιφγεζε επίδνζεο 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ζεσξήζεθε νκνθψλα 

απφ φινπο ηνπο εξσηεζέληεο σο κία επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο (10 ζρφιηα). 

 Αληίζεηα, ε αξκνδηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ πνπ 

ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο πξνθάιεζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

απφςεηο κεηαμχ ησλ δεπγψλ αιιά θαη ησλ ζπλδηδαζθάισλ. Σξία δεχγε ζπλδηδαζθάισλ 

απάληεζαλ νκφθσλα πσο απνηειεί θνηλή αξκνδηφηεηα θαη ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ 

(3ΔΓΑ+3ΔΔΑ=6 ζρφιηα), έλα δεχγνο ζπλδηδαζθάισλ απάληεζε νκφθσλα πσο απνηειεί 

επζχλε ηεο εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο αγσγήο (2 ζρφιηα). Μφιηο 1 δεχγνο ήξζε ζε δηαθσλία 

απφςεσλ, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο λα ππνζηεξίδεη πσο ε ελ ιφγσ αξκνδηφηεηα 

είλαη θνηλή, ζε αληίζεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο πνπ δήισζε φηη απνηειεί 

επζχλε ηνπ ζπλαδέιθνπ ηεο (2 ζρφιηα).     
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Γηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο 

 ε αληίζεζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξκνδηφηεηεο αλαθνξηθά πάληνηε κε ηνπο 

καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, ε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηψλ ησλ καζεηψλ δελ 

απνδφζεθε απφ φινπο ηνπο εξσηεζέληεο σο αξκνδηφηεηα απνθιεηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

γεληθήο αγσγήο. Σξία δεχγε αλέθεξαλ νκφθσλα πσο απνηειεί επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

γεληθήο αγσγήο (3ΔΓΑ+3ΔΔΑ=6 ζρφιηα), ελψ νη ζπλδηδάζθαινη 1 δεχγνπο ζπκθψλεζαλ 

πσο είλαη κία αξκνδηφηεηα πνπ αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ (2 ζρφιηα). Γηαθσλία 

παξαηεξήζεθε ζηηο απαληήζεηο ελφο κφιηο δεχγνπο, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο λα 

ζεσξεί πσο είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο, ελψ ε ζπλάδειθνο ηνπ πηζηεχεη πσο είλαη κία 

αξκνδηφηεηα ηελ νπνία κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ (2 ζρφιηα). 

Γηαθσλία απφςεσλ κεηαμχ ησλ δεπγψλ παξαηεξήζεθε θαη αλαθνξηθά κε ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Σξία δεχγε απάληεζαλ νκφθσλα πσο απνηειεί κία 

θνηλή αξκνδηφηεηα (3ΔΓΑ+3ΔΔΑ=6 ζρφιηα), ελψ νη ζπλδηδάζθαινη ησλ ππνινίπσλ 2 

δεπγψλ ζπκθψλεζαλ πσο  απνηειεί επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο 

(2ΔΓΑ+2ΔΔΑ=4 ζρφιηα). 

Πίνακαρ 3.2.1. Αληηιήςεηο ζπλδηδαζθάισλ αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ εθάζηνηε δαζθάινπ 

 σεδιαζμόρ 

διδαζκαλίαρ 

Γιεξαγυγή 

διδαζκαλίαρ 

Αξιολόγηζη 

Δπίδοζηρ 

Γιασείπιζη 

ζςμπεπιθοπάρ 

 Μαζεηέο 

Τ.Α.
(1)

 

Μαζεηέο 

Π.Σ.
(2)

 

Μαζεηέο 

Τ.Α. 

Μαζεηέο 

Π.Σ. 

Μαζεηέο 

Τ.Α. 

Μαζεηέο 

Π.Σ. 

Μαζεηέο 

Τ.Α. 

Μαζεηέο 

Π.Σ. 

1ΔΓΑ ΓΓΑ
(3)

 
Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ ΓΔΑ 

1ΔΔΑ ΓΓΑ 
Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 

Απφ 

θνηλνχ 
ΓΔΑ 

2ΔΓΑ ΓΓΑ 
Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ ΓΔΑ 

2ΔΔΑ ΓΓΑ ΓΔΑ
(4)

 ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ ΓΓΑ ΓΓΑ ΓΔΑ 

3ΔΓΑ ΓΓΑ 
Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 

3ΔΔΑ ΓΓΑ 
Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 

4ΔΓΑ ΓΓΑ 
Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ ΓΓΑ ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 

4ΔΔΑ ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ ΓΓΑ ΓΓΑ Απφ 
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θνηλνχ 

5ΔΓΑ ΓΓΑ 
Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 
ΓΓΑ 

Απφ 

θνηλνχ 

Απφ 

θνηλνχ 

Απφ 

θνηλνχ 

5ΔΔΑ ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ ΓΔΑ ΓΓΑ 
Απφ 

θνηλνχ 

Απφ 

θνηλνχ 

Απφ 

θνηλνχ 

εκ.: 
1
Μαζεηέο Σππηθήο Αλάπηπμεο, 

2
Μαζεηέο Παξάιιειεο ηήξημεο, 

3
Γάζθαινο Γεληθήο Αγσγήο, 

4
Γάζθαινο Δηδηθήο Αγσγήο 

 

3. ςνεπγαζία 

πλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

Βαζκόο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

Οη απφςεηο γηα ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ θαίλεηαη πσο 

δηίζηαλην. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε 

απφ ην βαζκφ ηεο ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζπλδηδάζθνληα (5ΔΓΑ+3ΔΔΑ=8 ζρφιηα). Χζηφζν, 

εληχπσζε πξνθαινχλ νη δειψζεηο 2 εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο πνπ αλέθεξαλ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο (2 ζρφιηα), εξρφκελεο ζε ζχγθξνπζε κε ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο αγσγήο κε ηνπο νπνίνπο ζπλππάξρνπλ ζε θνηλή ηάμε.  

«Η ζπλεξγαζία είλαη άξηζηε» [4ΔΓΑ]. 

«Γεληθά ππάξρεη ζύκπλνηα. … Υπάξρεη, δειαδή, θαιό θιίκα» [4ΔΔΑ]. 

«Έρνπκε πάξα πνιύ θαιή ζπλεξγαζία θαη ζπλεξγαδόκαζηε ή ζπδεηάκε γηα όια» [5ΔΓΑ]. 

«Η ζπλεξγαζία είλαη πάξα πνιύ θαιή, άςνγε ζα έιεγα» [5ΔΔΑ]. 

«Γελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ζπλεξγαζία κε ην ζπλάδειθν ηεο γεληθήο… γηαηί… ε Π.Σ. 

βαζίδεηαη ζηελ νκαδηθή δηδαζθαιία, πξάγκα πνπ ζηε δηθή καο ηάμε δε ζπκβαίλεη» [1ΔΔΑ].   

«Θεσξώ ηε ζπλεξγαζία άξηζηε» [2ΔΓΑ]. 

«Γπζηπρώο κε ην δάζθαιν ηεο γεληθήο δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία. Γε κε 

ελεκεξώλεη θαλ γηα ηε δηδαθηέα ύιε… (θαη) απηό δπζρεξαίλεη ην έξγν κνπ» [2ΔΔΑ].  

Τνκείο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

Απφ ηηο δειψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πξνέθπςε πσο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπλδηδαζθάισλ επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
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καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (4ΔΓΑ+3ΔΔΑ=7 ζρφιηα) 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ ηνπο επηπέδνπ (5ΔΓΑ+1ΔΔΑ=5 ζρφιηα).  

«…αλ ην παηδάθη εθδειώζεη θάπνηα ζπκπεξηθνξά κε απνδεθηή, ζπδεηάκε ην πώο ζα 

δηαρεηξηζηνύκε θαη πώο ζα αληηκεησπίζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά» [4ΔΓΑ]. 

«Σπλεξγαδόκαζηε θαη ζπδεηάκε θπξίσο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη πώο κπνξνύκε 

λα ηελ αληηκεησπίζνπκε καδί…» [5ΔΔΑ]. 

«Σπδεηάκε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πεξάζνπκε θαιύηεξα απηά πνπ ζέινπκε ζε ζρέζε κε 

ην καζεζηαθό επίπεδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνύ» [2ΔΓΑ]. 

«…εζηηάδνπκε ζηα ζεκεία πνπ δπζθνιεύεηαη ην παηδί γηα λα ηνπ δώζνπκε κηα πεξαηηέξσ 

βνήζεηα» [3ΔΓΑ]. 

«…θαη ζπδεηάκε ζε όια ηα δηαιείκκαηα ζρεδόλ γηα ην πώο πήγε, πώο αληέδξαζε, ηη θαηάθεξε 

ή ηη δελ θαηάθεξε ν καζεηήο» [1ΔΓΑ]. 

πλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

Βαζκόο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ 

Ζ νιφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη 2 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο 

θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

(2ΔΓΑ+5ΔΔΑ=7 ζρφιηα). Όζνλ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, 

νξηζκέλνη ραξαθηήξηζαλ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πεξηζζφηεξν σο 

ηππηθή (2 ζρφιηα), ελψ κφιηο κία εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο δήισζε αλεπαξθή 

ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (1 ζρφιην). 

«Η ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ είλαη άςνγε» [3ΔΔΑ]. 

«Υπάξρεη απόιπηε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ» [2ΔΓΑ].   

«…κε ην δηεπζπληή ππάξρεη θαιό θιίκα θαη θαιή ζπλεξγαζία» [4ΔΔΑ]. 

«Η ζπλεξγαζία κνπ κε ηε δηεύζπλζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή» [2ΔΔΑ]. 
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«Σαθώο θαη ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, ζα 

έιεγα» [1ΔΔΑ]. 

«Με ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ έρσ ηηο ηππηθέο ζπλαληήζεηο θαη ελεκεξώζεηο πνπ έρνπλ όινη 

νη εθπαηδεπηηθνί» [4ΔΓΑ]. 

«Γελ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζπλεξγαζία ή θαζνδήγεζε από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ» 

[5ΔΓΑ].    

Τνκείο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ 

Χο επί ην πιείζηνλ, ε δηεχζπλζε ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ θάλεθε πσο ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο γηα ηελ 

παξνρή βνήζεηαο, ππνζηήξημεο, θαζνδήγεζεο θαη παξέκβαζεο ζε ηπρφλ πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο (2ΔΓΑ+5ΔΔΑ=7 ζρφιηα). Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο, δήισζαλ πσο έξρνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 

ηειεπηαίαο, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα (3 ζρφιηα). 

 «…νπνηνδήπνηε πξόβιεκα θη αλ αληηκεησπίδνπκε, είηε ζε πξνζσπηθό επίπεδν είηε από 

θνηλνύ (κε ηε ζπλάδειθν), ππάξρεη πάληα δηάζεζε γηα ζπδήηεζε θαη παξνρή κηαο γλώκεο ή 

κηαο θαηεύζπλζεο από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ…» [2ΔΓΑ].  

«…αλ ρξεηαζηώ θάπνηα βνήζεηα ή θαζνδήγεζε γλσξίδσ όηη ζα βξσ ηελ πόξηα ηεο δηεύζπλζεο 

αλνηρηή!» [4ΔΓΑ].  

«Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξώλεηαη ζπρλά γηα ηελ πνξεία ηνπ καζεηή κνπ, σο πξνο ην 

ζπκπεξηθνξηθό θαη καζεζηαθό θνκκάηη» [1ΔΔΑ]. 

«Ο δηεπζπληήο επηζπκεί θαη επηδηώθεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν ηεο 

καζήηξηαο κνπ…» [2ΔΔΑ]. 
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«Ο δηεπζπληήο κε ελεκεξώλεη γηα ηηο δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή κνπ όηαλ δελ 

είκαη παξνύζα ζην ζρνιείν… Γεληθόηεξα, ππάξρεη κεγάιε πξνζπκία θαη δηάζεζε από ηε κεξηά 

ηνπ γηα νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία» [5ΔΔΑ]. 

πλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο 

Βαζκόο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ πνπ κεηέρνπλ 

ζην πξόγξακκα 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο δήισζε πσο ζπλεξγάδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά, εθηφο ησλ ππνινίπσλ γνλέσλ, θαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ 

ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο (4 ζρφιηα), κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε κίαο εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο αγσγήο πνπ αλέθεξε πσο ε ίδηα ζπλεξγάδεηαη θπξίσο 

κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζε αξθεηά κηθξφηεξν βαζκφ κε ηνπο 

γνλείο ηνπ καζεηή πνπ ζηεξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο (1 ζρφιην).  

«Σπλεξγάδνκαη εμίζνπ θαη κε ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ πνπ ζηεξίδεηαη από ηελ Παξάιιειε 

Σηήξημε, αιιά θαη κε ηνπο ππόινηπνπο γνλείο» [1ΔΓΑ]. 

«Έρσ απόιπηε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ κνπ, θαη κε ηνπο γνλείο ηεο 

καζήηξηαο πνπ ζηεξίδεηαη από ην πξόγξακκα ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο» [2ΔΓΑ].  

«Με ηνπο γνλείο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή (πνπ ζηεξίδεηαη από ην πξόγξακκα ηεο 

Παξάιιειεο Σηήξημεο) ζπλεξγαδόκαζηε θαη νη δύν εθπαηδεπηηθνί» [4ΔΓΑ]. 

«Με ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ πνπ ζηεξίδεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζπλεξγάδεηαη 

πνιύ πεξηζζόηεξν ε ζπλάδειθνο. Σπλεξγάδνκαη, βέβαηα, θαη εγώ αιιά αζρνιείηαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν ε ζπλάδειθνο» [5ΔΓΑ]. 

Ζ νιφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο δήισζε πσο ππάξρεη  

ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία απνθιεηζηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο (5 ζρφιηα). 
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«Δγώ ζπλεξγάδνκαη κόλν κε ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή πνπ ππνζηεξίδσ, όρη κε ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηώλ ηεο ππόινηπεο ηάμεο. Έηζη, ζπγθεθξηκέλα, κε ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή κνπ ππάξρεη 

ζπρλή επηθνηλσλία» [1ΔΔΑ]. 

«Με ηνπο γνλείο ησλ ππόινηπσλ καζεηώλ ηεο ηάμεο δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία 

από πιεπξάο κνπ. Δγώ ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο γνλείο ηεο καζήηξηαο πνπ ζηεξίδσ ζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν» [2ΔΔΑ]. 

«Με ηνπο άιινπο γνλείο δελ έρσ επαθή. Με ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ πνπ ζηεξίδσ έρνπκε 

ζπρλή επηθνηλσλία. Γελ ππάξρεη πξόβιεκα, είλαη όια θαιά!» [4ΔΔΑ]. 

Τνκείο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ 

Ο θχξηνο ηνκέαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ θάλεθε 

πσο είλαη απηφο ηεο ακθφηεξεο αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ζην ζρνιείν θαη 

ζην ζπίηη, αληίζηνηρα (2ΔΓΑ+3ΔΔΑ=5 ζρφιηα). 

«…θαη εγώ ελεκεξώλσ ηνπο γνλείο γηα ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή ή γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειώλεη ηηο ώξεο πνπ βξίζθεηαη ζην ζρνιείν θαη αληίζηνηρα κε 

ελεκεξώλνπλ θαη απηνί γηα ηελ εηθόλα πνπ έρεη ν καζεηήο ζην ζπίηη» [1ΔΔΑ]. 

«…κηιάκε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα λα κε ξσηήζνπλ πώο πήγε ε εβδνκάδα, αλ 

ήηαλ θαιή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ… Σπρλά όηαλ παξαηεξνύλ απηνί θάηη κε παίξλνπλ ηειέθσλν λα 

κνπ ην αλαθέξνπλ γηα λα δνύκε εάλ παξνπζηάδεη αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά θαη ζην ζρνιείν…» 

[3ΔΔΑ]. 

«Δγώ από ηε κεξηά κνπ ηελ ελεκεξώλσ γηα δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν… 

Αιιά αληίζηνηρα θαη εθείλε κε ελεκεξώλεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζην ζπίηη θαη κε 

ξσηάεη αλ είλαη έηζη θαη ζην ζρνιείν…» [5ΔΔΑ].   

Δπηπιένλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο αλέθεξε πσο δίλεη 

θαηεπζχλζεηο ζηνπο γνλείο γηα ην ρεηξηζκφ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα είλαη ζε 
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ζχκπλνηα νη κέζνδνη ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ έηζη λα ξπζκίζνπλ ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη λα 

βειηηψζνπλ ην καζεζηαθφ ηνκέα ησλ παηδηψλ (4 ζρφιηα).  

«Η δνπιεηά κνπ, δειαδή, ζπλερίδεηαη θαη ζην ζπίηη. Μέζσ θνηλήο πιεύζεο ξπζκίδνπκε θάπνηεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή πνπ ρξήδνπλ παξέκβαζεο θαη εληζρύνπκε ην καζεζηαθό ηνπ 

επίπεδν» [1ΔΔΑ]. 

«Οη γνλείο… είλαη πξόζπκνη λα θάλνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ νηηδήπνηε ζπδεηάκε, νηηδήπνηε 

ηνπο ζπκβνπιεύσ πξνθεηκέλνπ λα σθειεζεί θαη λα εληζρπζεί ην καζεζηαθό θαη ην 

ζπκπεξηθνξηθό θνκκάηη ηνπ παηδηνύ ηνπο» [2ΔΔΑ].  

«…άκα ρξεηαζηεί λα ππάξμεη θάπνηα θύξσζε-ηηκσξία ζην ζπίηη ην αλαθέξσ ζηε κεηέξα. Η 

ίδηα μέξεη όηη αλ θάλνπλ απηό πνπ ηνπο ιέσ ζην ζπίηη ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, ηόζν ζην ζπίηη όζν θαη ζην ζρνιείν» [5ΔΔΑ]. 

 

4. Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ ηηρ Παπάλληληρ ηήπιξηρ 

Οθέιε γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα 

Κνηλσληθόο ηνκέαο 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξε πσο ην πξφγξακκα ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ απηφ 

(4ΔΓΑ+4ΔΔΑ=8 ζρφιηα). Δηδηθφηεξα, δήισζαλ πσο βειηηψζεθαλ νη επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε έληαμε ηνπο ζηελ επξχηεξε νκάδα ηεο ηάμεο.  

«Ο καζεηήο έρεη σθειεζεί… θαη όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηόηεηεο. Γειαδή, έρεη 

αθνκνηώζεη θνηλσληθνύο θαλόλεο πνπ ηνλ βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε έληαμε ηνπ» [1ΔΔΑ]. 

«Τν παηδί έρεη βνεζεζεί αξθεηά θαη ζε θνηλσληθό επίπεδν, έρεη αξρίζεη λα έρεη παξέεο ζην 

δηάιεηκκα θαη λα παίδεη κε άιια παηδηά, ελώ ηηο πξώηεο κέξεο ήηαλ κόλν ηνπ ζηελ απιή. 

Τώξα, εληάζζεηαη ζηγά-ζηγά» [3ΔΓΑ]. 

«…έρεη θάλεη θίινπο κέζα από ηελ ηάμε, γεγνλόο πνπ δελ πθίζηαλην πξηλ!» [4ΔΓΑ]. 
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«Από εθεί πνπ ήηαλ πεηακέλν ζηε γσλία βξέζεθε λα έρεη θάλεη θίινπο, πιένλ. Τν βιέπεηο ζην 

πξόζσπν ηνπ όηη είλαη ραξνύκελν πνπ είλαη καδί κε άιια παηδηά!» [4ΔΔΑ]. 

«…έρεη θάλεη κεγάιε πξόνδν ζην θνηλσληθό ηνπ θνκκάηη θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ… έρεη αξρίζεη λα παίδεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θάηη πνπ πξηλ 

δελ έθαλε!» [5ΔΔΑ].    

Μαζεζηαθόο ηνκέαο 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξε πσο ην πξφγξακκα ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ αθαδεκατθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ απηφ (3ΔΓΑ+4ΔΔΑ=7 ζρφιηα). Σφληζαλ 

πσο ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ην καζεζηαθφ επίπεδν 

ηεο ηάμεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ. 

«Ο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο ρσξίο ηε δηθή κνπ ππνζηήξημε δε ζα κπνξνύζε λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δε ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη ην 

καζεζηαθό επίπεδν ηεο ππόινηπεο ηάμεο» [1ΔΔΑ]. 

«Ψο πξνο ην καζεζηαθό θνκκάηη ε καζήηξηα έρεη ζεκεηώζεη κεγάιε πξόνδν θαη θάηη ηέηνην 

ζεσξώ πσο δε ζα ήηαλ εθηθηό ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην βαζκό ρσξίο θάπνηα δηαθνξνπνίεζε θαη 

εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο» [2ΔΔΑ]. 

«…(ε ζπλάδειθνο) κπνξεί έγθαηξα λα παξεκβαίλεη θαη λα εμεγεί ζην παηδί ό, ηη δελ 

θαηαιαβαίλεη, κε απνηέιεζκα απηό λα αθνινπζεί ην ξπζκό ηεο ηάμεο θαη λα κελ κέλεη 

θαζόινπ πίζσ» [3ΔΓΑ]. 

«Αλ δελ ππήξρα εγώ, ζα ηα έθαλε όια κεραληθά. Γειαδή, ζα πεξίκελε λα ηνπ ην πεη θάπνηνο 

θαη λα ην γξάςεη θαη έηζη δε ζα πξνρσξνύζε καζεζηαθά» [3ΔΔΑ]. 

«Σην γλσζηηθό-καζεζηαθό επίπεδν ην παηδί πξνζιακβάλεη πνιύ πεξηζζόηεξα γηαηί ε 

ζπλάδειθνο δηαθνξνπνηεί ηε δηδαζθαιία θαη βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ καζεηή» [4ΔΓΑ].     
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«…κπνξεί λα αληαπεμέιζεη θαιύηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο» [4ΔΔΑ]. 

Σπκπεξηθνξηθόο ηνκέαο 

Αξθεηά ζεκαληηθή θαίλεηαη πσο είλαη ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη 

απφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (2ΔΓΑ+4ΔΔΑ=6 ζρφιηα). 

«Αθόκε θαη όηαλ δε ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα όπσο ηα άιια παηδηά, ηνπιάρηζηνλ δε δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα. Αθνινπζεί, δειαδή, ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό, θάηη πνπ 

πξηλ ηελ παξνπζία ηεο ζπλαδέιθνπ ζηελ ηάμε δε ζπλέβαηλε» [1ΔΓΑ]. 

«…ελώ πέξπζη είρε κηα παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, θέηνο δελ θάλεη απηά πνπ έθαλε θαη γεληθά 

δελ έρεη αθνπζηεί πνπζελά ην όλνκα ηνπ ζε δηελέμεηο ή θαζαξίεο» [4ΔΔΑ]. 

«Όζνλ αθνξά ην ζπκπεξηθνξηθό θνκκάηη, ην παηδί έρεη θάλεη κεγάιε πξόνδν γηαηί είκαη εγώ 

δίπια ηνπ θαη ηνπ ιέσ πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη, θάηη πνπ ε δαζθάια ηεο ηάμεο δελ έρεη 

ην ρξόλν θαη ηελ πνιπηέιεηα λα θάλεη» [5ΔΔΑ].    

Χπρνινγηθόο ηνκέαο 

Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί παξαηήξεζαλ πσο ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε αθφκε θαη ζηε βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο ησλ 

καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ απηφ (2ΔΓΑ+2ΔΔΑ=4 ζρφιηα). 

«Δληζρύεηαη ε δεκνθηιία θαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνύ, είλαη πην ζίγνπξν θαη ζέιεη λα 

αλαθνηλώλεη… πέξπζη ήηαλ έλα ληξνπαιό παηδί πνπ δελ ήζειε θαζόινπ λα αλαθνηλώλεη 

αθόκε θαη αλ ήμεξε θάηη» [4ΔΓΑ]. 

«Τνλώζεθε ε απηνπεπνίζεζε ηνπ, έλησζε θαη ν ίδηνο πην δπλαηόο…» [4ΔΔΑ]. 

Οθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 

Παξνρή βνήζεηαο από έλαλ επηπιένλ εθπαηδεπηηθό 
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Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη 2 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

αγσγήο δήισζαλ πσο νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο σθεινχληαη εμίζνπ απφ ην πξφγξακκα 

ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ παξνπζία δχν εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ 

ηάμε (2ΔΓΑ+5ΔΔΑ=7 ζρφιηα). Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ηφληζαλ πσο παξέρνπλ ηε 

ζηήξημε ηνπο θαη ζε καζεηέο εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη επηζήκσο, αλάινγα πάληνηε 

κε ηα πεξηζψξηα εκπινθήο πνπ ηνπο δηαηίζεληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο.  

«Ψθειείηαη γεληθά όιε ε ηάμε γηαηί γεληθά έλαο δεύηεξνο εθπαηδεπηηθόο πάληα ζε κηα ηάμε έρεη 

κεγάιε ζεκαζία, έηζη κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ θαιύηεξα θαη από θνηλνύ θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο» [2ΔΓΑ]. 

 «Βνεζηνύληαη θαη νη ίδηνη γηαηί επεκβαίλσ όπνηε κπνξώ θαη όπνηε ρξεηαζηεί παξέρνληαο ηνπο 

ηηο γλώζεηο κνπ θαη ηελ θαζνδήγεζε κνπ» [1ΔΔΑ]. 

«Καη νη ππόινηπνη καζεηέο σθεινύληαη γηαηί παξέρσ θαη ζε απηνύο ηε ζηήξημε κνπ. Βέβαηα 

απηό εμαξηάηαη από ηα πεξηζώξηα πνπ κνπ αθήλεη ν ζπλάδειθνο γηα εκπινθή ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ» [2ΔΔΑ]. 

 «Γε λνκίδσ όηη δεκηώλνληαη ζε θάηη. Ίζα-ίζα ππάξρεη θαη έλαο αθόκε δάζθαινο (κέζα ζηελ 

ηάμε). Γελ μέξσ αλ ζα θεξδίζνπλ θάηη, πάλησο ζίγνπξα δελ έρνπλ λα ράζνπλ θάηη!» [4ΔΔΑ]. 

«Έρνπλ σθειεζεί γηαηί ηνπο βνεζάσ, παξέρσ εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα ζηνλ θάζε καζεηή πνπ 

αληηκεησπίδεη ζέκαηα ζε καζεζηαθό επίπεδν» [5ΔΔΑ]. 

Δπαηζζεηνπνίεζε-απνδνρή αηόκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Ζ νιφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο θαη 1 εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο, 

δήισζαλ πσο ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηε θαιχηεξε απνδνρή θαη έληαμε ηνπο ζηελ επξχηεξε νκάδα ηεο ηάμεο 

(5ΔΓΑ+2ΔΔΑ=7 ζρφιηα). 
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«Βνεζάεη ζην λα ηνλ απνδερηνύλ επθνιόηεξα αιιά θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» [1ΔΓΑ]. 

«Υπάξρεη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ πξνο ην παηδί πνπ δέρεηαη Π.Σ., ζηα 

πιαίζηα απηνύ έρνπκε κηιήζεη θαη γηα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα» [3ΔΓΑ]. 

«Έρνπλ απνδερηεί ην ζπγθεθξηκέλν παηδί… (παιαηόηεξα) είρε ζηηγκαηηζηεί, ηνλ είραλ ιίγν 

απνκνλώζεη νη ππόινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπ. Τώξα, ζαθώο, ηνλ έρνπλ απνδερηεί, ηνλ έρνπλ 

πξνζεγγίζεη…» [4ΔΓΑ]. 

«Τα παηδηά ηνλ έρνπλ δερηεί πεξηζζόηεξν από ηε ζηηγκή πνπ βιέπνπλ θαη εκέλα ηόζν ζεηηθή 

ζηελ έληαμε ηνπ. Πιένλ ηνλ θσλάδνπλ από κόλνη ηνπο λα παίμεη καδί ηνπο, ηνλ βνεζάλε… 

Έρνπλ αξρίζεη λα επηθνηλσλνύλ πην πνιύ καδί ηνπ…» [5ΔΔΑ].  

Δπλντθό θιίκα κάζεζεο 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο αλέθεξαλ φηη σθεινχληαη εμίζνπ νη 

καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, θαζψο νη καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηάμεο, δε δεκηνπξγνχλ 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ελ ψξα καζήκαηνο θαη ζπλεπψο δε δηαηαξάζζνπλ ην θιίκα ηεο 

ηάμεο (3 ζρφιηα). 

«Τν παηδί πνπ δέρεηαη ηελ Π.Σ. δε ιεηηνπξγεί δηαζπαζηηθά ζην ηκήκα ηεο ηάμεο. Απηό από 

κόλν ηνπ είλαη έλα όθεινο γηα ηα άιια παηδηά» [1ΔΓΑ]. 

«Ψθειείηαη όιε ε ηάμε γηαηί εάλ ππάξρεη θάπνην παηδί πνπ δεκηνπξγεί θάπνηα ζεκαηάθηα, 

έρνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθό Π.Σ. ζε πξνζσπηθό επίπεδν, ακέζσο έρνπκε έλα πξόβιεκα 

ιηγόηεξν» [2ΔΓΑ]. 

«Ψθεινύληαη θαη νη ππόινηπνη καζεηέο θαζώο ην παηδί δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 

ππόινηπε ηάμε» [3ΔΓΑ].   
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Οθέιε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έγηλε αληηιεπηφ πσο ηφζν εθείλνη ηεο 

γεληθήο φζν θαη εθείλνη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο εθηηκνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη 

γηα πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή εμέιημε κέζα απφ ηε ζπλχπαξμε ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνπλ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζην θνκκάηη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, επηδεηνχλ θαη 

ζέβνληαη ηε γλψκε ηνπο πάλσ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη θηλνχληαη αλάινγα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ (5 

ζρφιηα). 

«…ζπρλά δεηάσ ηε γλώκε ηεο γηα ην πώο λα δηαρεηξηζηώ απηνύο ηνπο καζεηέο (κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο)» [1ΔΓΑ]. 

«…πξέπεη λα θηλεζώ αλάινγα κε απηό πνπ ζα κνπ πεη (ε ζπλάδειθνο). Γίλσ ζαθέζηαηα 

πξνηεξαηόηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε γηαηί είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή» [2ΔΓΑ].   

«…ζηνλ ηνκέα ηεο δηάζπαζεο ηνπ παηδηνύ κε βνήζεζε πνιύ ζην πώο ζα επηθεληξώλνπκε ηελ 

πξνζνρή (ηνπ παηδηνύ) ζην κάζεκα» [3ΔΓΑ].  

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο αλαγλψξηζαλ φηη νη 

ζπλάδειθνη ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη επνκέλσο είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξίδνληαη κε κεγαιχηεξε άλεζε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ ηάμε, 

θπξίσο φζνλ αθνξά ην ζπκπεξηθνξηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ (3 ζρφιηα). Δπηπιένλ, νξηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη νη ζπλάδειθνη ηνπο θαηέρνπλ επαξθέζηεξα ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ (2 ζρφιηα). Μφλν κία εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο θάλεθε λα 

ζεσξεί πσο δελ έρεη ιάβεη ηδηαίηεξε βνήζεηα ή επηπιένλ γλψζεηο απφ ηε ζπλάδειθν ηεο (1 

ζρφιην). 

«Έρεη πνιύ κεγαιύηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία από εκέλα θαη... αληηκεησπίδεη δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο ή ζπκπεξηθνξέο καζεηώλ κε κεγαιύηεξε επθνιία… θαηέρεη επαξθέζηεξα ην 



75 
 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηεο ηάμεο. Απηά είλαη πξάγκαηα γηα ηα νπνία δεηάσ ζπρλά ηε 

βνήζεηα, ηε γλώκε ή ηε ζπκβνπιή ηνπ» [1ΔΔΑ]. 

«…έρεη δηδαθηηθή εκπεηξία ρξόλσλ θαη ζίγνπξα κπνξεί λα κνπ εμεγήζεη θαιύηεξα ην πώο ζα 

κπνξνύζακε λα θάλνπκε θάηη απνηειεζκαηηθόηεξα, θπξίσο ζπκπεξηθνξηθά θαη όρη 

καζεζηαθά» [3ΔΔΑ]. 

«…αλ δσ όηη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνύ πνπ ζηεξίδσ δε κπνξώ λα ηηο δηαρεηξηζηώ, 

πάληα πεγαίλσ λα ηεο εθθξάζσ ηνλ πξνβιεκαηηζκό κνπ θαη λα δεηήζσ ηε βνήζεηα ηεο θαη 

ηελ εκπεηξία ηεο» [5ΔΔΑ].  

5. Πποηάζειρ βεληίυζηρ ηος ππογπάμμαηορ ηηρ Παπάλληληρ ηήπιξηρ 

Δλεκέξσζε-επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

 Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο θάλεθε πσο αηζζάλνληαη ειιηπψο πξνεηνηκαζκέλνη 

θαη θαηαξηηζκέλνη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, θαζψο 

ε νιφηεηα απηψλ εμέθξαζε ηελ επηζπκία θαη ηε δηάζεζε γηα επηκφξθσζε ζην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα (5 ζρφιηα), είηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ηνπ εθάζηνηε 

ζρνιείνπ, είηε κέζσ θάπνηνπ ζεκηλαξίνπ, είηε κέζσ  θάπνηνπ είδνπο κεηεθπαίδεπζεο. 

 «Οπσζδήπνηε… πξηλ μεθηλήζεη ε ρξνληά κία πνιύ θαιή ελεκέξσζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Π.Σ., θαη κεηά θαη’ ηδίαλ ν θάζε εθπαηδεπηηθόο κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ηεο Π.Σ. ηεο ηάμεο ηνπ λα θάλνπλ όζεο ζπλαληήζεηο ρξεηάδνληαη γηα λα 

νξγαλώζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ ηάμε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά απηά» [2ΔΓΑ]. 

«Θα παξαθνινπζνύζα κε επραξίζηεζε θάπνην ζεκηλάξην αλ ήηαλ ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζε απηό 

ην ζέκα!» [3ΔΓΑ].   

«Θα ήζεια λα ππάξρεη κηα επηκόξθσζε επί ηνπ ζέκαηνο, όρη ηύπνπ ελόο ζεκηλαξίνπ 5 σξώλ ή 

κίαο εκεξίδαο, αιιά θάηη πην εθηελέο θαη βαζύ» [1ΔΓΑ]. 

 Σελ ίδηα επηζπκία γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο αλαθνξηθά κε 

ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο εμέθξαζε θαη ε νιφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 



76 
 

εηδηθήο αγσγήο (5 ζρφιηα). Μάιηζηα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη ε επηζπκεηή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ, ζεσξνχλ φηη ρξεηάδεηαη λα επέκβεη ε δηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο γηα ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο  ζηελ ηάμε (2 ζρφιηα).   

«Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο… είλαη αλαγθαίν λα επηκνξθώλνληαη σο πξνο ην ζθνπό 

θαη ηε θηινζνθία γεληθόηεξα ηεο Π.Σ., πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ δηάζεζε θαη πξνζπκία γηα 

ζπλεξγαζία θαη ηζνηηκία κε ηνπο δαζθάινπο ηεο εηδηθήο αγσγήο» [1ΔΔΑ]. 

«Φξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο αγσγήο… νη 

πεξηζζόηεξνη καο ζεσξνύλ βνεζνύο ηνπο» [3ΔΔΑ].  

«…ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ν δηεπζπληήο πξέπεη λα θάλεη ηελ αλάινγε ελεκέξσζε θαη 

ζηνπο δύν εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ην πώο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη ηνλίδνληαο πσο 

είλαη αλαγθαίν λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα πινπνηείηαη απνηειεζκαηηθά ε Π.Σ.» [2ΔΔΑ].  

«…πξέπεη λα ππάξμεη κηα ελεκέξσζε από ηε δηεύζπλζε πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο… γηα 

ην ηη έξρεηαη λα θάλεη ν δάζθαινο ηεο εηδηθήο αγσγήο κέζα ζηελ ηάμε» [5ΔΔΑ]. 

Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο 

 Λφγνο έγηλε θαη γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, 

θαζψο νξηζκέλνη εξσηεζέληεο εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε γηα κφληκε ή ηνπιάρηζηνλ έγθαηξε 

ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία θαη σο επέθηαζε  απηνχ ηελ 

παξνρή ζηήξημεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηνπο ίδηνπο καζεηέο θαη ηηο 

αθφινπζεο ζρνιηθέο ρξνληέο (4ΔΓΑ+2ΔΔΑ=6 ζρφιηα).  

«Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνί ζηα ζρνιεία, δειαδή λα κελ 

αιιάδνπλ νύηε ζρνιείν νύηε ηκήκα, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ θαιύηεξε ζρέζε κε ην πξνζσπηθό 

θαη ηνπο καζεηέο» [1ΔΓΑ]. 

«Τν Υπνπξγείν πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε κόληκνπο δηνξηζκνύο ώζηε λα κελ αιιάδνπκε 

ζπλερώο ζρνιείν θαη θπξίσο λα κε ράλνπκε ρξόλν αμηνινγώληαο θαηλνύξηνπο καζεηέο θαη 
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ςάρλνληαο λα βξνύκε ηα «θνπκπηά» ηνπο... Απηό ζα σθεινύζε εμίζνπ θαη ηνπο καζεηέο, δηόηη 

δελ είλαη παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά νξζό λα πξέπεη λα “δερηνύλ” θάζε ρξόλν 

δηαθνξεηηθό εθπαηδεπηηθό εηδηθήο αγσγήο» [2ΔΔΑ]. 

«…νη ζπγθεθξηκέλνη ζπλάδειθνη πνπ αζρνινύληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ 

κία ζπλέρεηα ζην ζρνιείν» [4ΔΓΑ]. 

«Πξέπεη ε εηδηθή παηδαγσγόο λα αθνινπζεί ην παηδί θαη ηηο επόκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο, ρσξίο 

λα αιιάδεη θάζε ρξόλν ην παηδί εθπαηδεπηηθό» [3ΔΓΑ]. 

Ύπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

 Ζ χπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ αλαδείρηεθε απφ ηνπο κηζνχο  

εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνχο, θαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

αγσγήο, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηείηαη απνηειεζκαηηθά ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο (1ΔΓΑ+4ΔΔΑ=5 ζρφιηα). 

«Δάλ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ νύηε νη καζεηέο 

ιακβάλνπλ ζην έπαθξνλ ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ε ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δελ είλαη επράξηζηε» [2ΔΔΑ]. 

«…εάλ ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία θαη ηδαληθά ζπλδηδαζθαιία, ην πξόγξακκα ζα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθό απ’ όηη είλαη ηώξα πνπ ζεσξώ όηη είλαη αθόκε ζε πνιύ πεηξακαηηθό ζηάδην» 

[3ΔΔΑ].  

«…αλ ππάξρεη θαιό θιίκα, θαιή ζπλεξγαζία απηό ζα πεξάζεη ζηα παηδηά. Τώξα, αλ ππάξρεη 

κεηαμύ ηνπο αληηδειία θαη εξηζηηθόηεηα, ηόηε ην θιίκα ζα είλαη άζρεκν θαη ζα έρεη αληίθηππν 

θαη ζηα παηδηά» [3ΔΔΑ].  

«Τα πξάγκαηα ζα είλαη πνιύ δύζθνια γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηό ην 

πξόγξακκα αλ δε βξνύλε θάπνηνλ ζπλάδειθν λα ζπλεξγαζηνύλ… δύζθνια θαη γηα ηνπο ίδηνπο 

θαη γηα ηα παηδηά!» [5ΔΓΑ]. 
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«Αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο, αθόκε θαη ην πην “δύζθνιν” παηδί λα 

έρεηο όια θπινύλ νκαιά. Καη αληίζηξνθα, αλ έρεηο ην πην “εύθνιν” παηδί, αιιά ν 

εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο ζε βιέπεη είηε σο ππνδεέζηεξν είηε σο απνθιεηζηηθά βνεζό ηνπ, ηόηε 

ηα πξάγκαηα γίλνληαη πνιύ δύζθνια» [5ΔΔΑ].   
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4. ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε πηπρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο απφ ηελ πξννπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

πνπ κεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ 

αλάδεημε ζεκαληηθψλ επξεκάησλ ηα νπνία ζρνιηάδνληαη παξαθάησ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα αληηιακβάλνληαη ην πξφγξακκα ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο σο ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο εληφο ηεο ηππηθήο ηάμεο. Ήδε κέζσ απηήο ηεο 

δήισζεο δηαθαίλεηαη ν ξφινο πνπ θαηέρεη ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο. ε ζρεηηθή εξψηεζε, 

νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ νκφθσλα πσο ν εθπαηδεπηηθφο ηεο γεληθήο αγσγήο είλαη ν 

θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ νιφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην καζεηή πνπ έρεη αλαιάβεη.  

Οη πξναλαθεξζείζεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλάδνπλ κε απηέο έηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε ζπλαθείο κειέηεο ηεο δηεζλνχο (Keefe and Moore, 

2004∙ Pancsofar and Petroff, 2016) θαη ηεο εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο (Stefanidis and 

Strogilos, 2015∙ Strogilos and Tragoulia, 2013). Παξάιιεια αληηθαηνπηξίδνπλ πεξηζζφηεξν 

ην κνληέιν «έλαο δηδάζθεη, έλαο βνεζάεη/πεξηθέξεηαη», ην νπνίν έρεη βξεζεί φηη απνηειεί ηελ 

πην θνηλή πξνζέγγηζε ζπλδηδαζθαιίαο (Davis et al., 2012∙ Scruggs et al., 2007), κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο λα αλαιακβάλεη ηνλ θχξην ξφιν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο λα πεξηθέξεηαη 

κέζα ζηελ ηάμε παξέρνληαο εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα ζε φζνπο καζεηέο ηε ρξεηάδνληαη 

(Friend and Cook, 2010). 

Χζηφζν, ην ειιεληθφ κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο, απηφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο, δηαθνξνπνηείηαη απφ ην κνληέιν «έλαο δηδάζθεη, έλαο 

βνεζάεη/πεξηθέξεηαη» ζε ηξία θχξηα ζεκεία. Πξψηνλ, ζε αληίζεζε κε ην πξναλαθεξζέλ 
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κνληέιν, ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο αλαηίζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φρη ζε κία ηάμε φπνπ θνηηνχλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. 

Γεχηεξνλ, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο ζην ειιεληθφ κνληέιν 

ζπλδηδαζθαιίαο είλαη πεξηζζφηεξν ζηαηηθφο δίπια ζην καζεηή πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί λα 

ζηεξίδεη, ζπγθξηηηθά κε ην κνληέιν «έλαο δηδάζθεη, έλαο βνεζάεη/πεξηθέξεηαη» φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο πεξηθέξεηαη ζηελ ηάμε γηα λα βνεζήζεη φζνπο καζεηέο 

ρξεηάδνληαη επηπιένλ ζηήξημε. Σξίηνλ, ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο δελ 

ελαιιάζζνληαη νη ξφινη θαη νη επζχλεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλζήθε πνπ ζην 

κνληέιν «έλαο δηδάζθεη, έλαο βνεζάεη/πεξηθέξεηαη» επηζεκαίλεηαη σο αλαγθαία γηα λα 

δηαηεξεζεί ε ηζφηεηα αλάκεζα ζηνπο ζπλδηδαζθάινπο.         

Χο εμήγεζε ηεο εθηελνχο ρξήζεο ηνπ παξαπάλσ δηακνηξαζκνχ ξφισλ ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί ε αηηηνιφγεζε πνπ δφζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ζηε ζχγρξνλε έξεπλα ηνπ Strogilos θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (2016). πγθεθξηκέλα, νη κελ εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο αλέθεξαλ πσο 

νη ζπλάδειθνη ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη αξηηφηεξα θαηαξηηζκέλνη λα εξγαζηνχλ κε καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη δε εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δήισζαλ πσο απηφο ν 

ηξφπνο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα, ιφγσ 

ησλ απμεκέλσλ αηνκηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Δπηπιένλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζε δηαθνξεηηθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα κε 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ελδερνκέλσο λα πξνάγεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 

ζπγθεθξηκέλν δηακνηξαζκφ ξφισλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θάλεθε λα 

δπζαξεζηνχληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή ξφισλ θαζψο φπσο αλέθεξαλ αηζζάλνληαη 

φηη ιεηηνπξγνχλ θαη αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν σο βνεζνί παξά σο ηζφηηκνη 

εθπαηδεπηηθνί. Ο απμεκέλνο θίλδπλνο αιινίσζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο 
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αγσγήο θαη ν ππνβηβαζκφο ηνπ ζε βνεζφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο αγσγήο ιφγσ 

αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ έρεη επηζεκαλζεί εμίζνπ απφ εξεπλεηέο (Villa et al., 

2013). Δπηπιένλ, απηφο ν δηακνηξαζκφο ησλ ξφισλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ καζεηψλ 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζηηγκαηηζκφ θαη εηηθεηνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ (Murawski and 

Dieker, 2004), πξάγκα πνπ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα αλαθνξηθά κε ην δηακνηξαζκφ ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο είλαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθφ, δηφηη πηζαλψο λα θαηαδεηθλχεη ηελ απνηπρία ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο λα 

πηνζεηήζεη ηηο αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο. Όπσο έρεη βξεζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο 

(Stefanidis and Strogilos, 2015 ∙ Strogilos et al., 2016), νη ζπλδηδάζθαινη ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο θαη αλαπηχζζνπλ αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο 

δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο (ι.ρ. ηκήκαηα έληαμεο), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο είλαη ππεχζπλνη κφλν γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.    

Παξάιιεια, ε πξαθηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα αλαηίζεηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

αλά καζεηή ίζσο λα κελ είλαη ε πιένλ νξζή, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ δε κπνξεί λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο. πλεπψο, ε επέθηαζε ησλ επζπλψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο κέζσ ηεο πξφζιεςεο ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζπλδηδαζθαιίαο θαη φρη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αζθαιψο απνηειεί κία πην νηθνλνκηθή πξφηαζε γηα ην 

θξάηνο κε ηελ νπνία ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη κέζσ ηεο νπνίαο πηζαλψο λα 

πξναρζεί ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ. 

Δπηπιένλ, θάλεθε πσο δελ έρεη γίλεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

ησλ ζπλδηδαζθάισλ, δηφηη παξαηεξήζεθε έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε επζχλεο ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα 
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έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε απηφ ζχγρξνλεο έξεπλαο (Stefanidis and Strogilos, 2015) ζρεηηθά 

κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπλδηδαζθάισλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα έξεπλα, ππήξμε κεγάιε απφθιηζε ζηηο απαληήζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα. Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο θάλεθε λα ζεσξνχλ πσο 

κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ηελ επζχλε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πνπ απέδσζαλ απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο εμνινθιήξνπ ζηνπο 

ίδηνπο. Χζηφζν, ζπκθσλία ππήξμε ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κε εμαίξεζε κία εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, νη ππφινηπεο 

πνπ κεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ αξθεηά λεφηεξεο θαη κε αηζζεηά κηθξφηεξε 

δηδαθηηθή εκπεηξία ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλππήξραλ ζε θνηλή ηάμε. Παξαηεξήζεθε, ινηπφλ,  πσο ην δεχγνο 

ζπλδηδαζθάισλ, ηνπ νπνίνπ ε εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο ήηαλ αξθεηά έκπεηξε, 

παξνπζίαζε πιήξε νκνθσλία ζηηο απαληήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή θαη ηελ 

αλάιεςε επζχλεο ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ. 

Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δελ εληνπίζηεθε ε αλαθνξά ηεο δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζην ζαθή θαζνξηζκφ ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπο. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα ελδερνκέλσο 

λα αηηηνινγεί ηε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ 

ππνινίπσλ ζπλδηδαζθάισλ.  

Δπηπιένλ, ν ηξέρσλ λφκνο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εηδηθή 

αγσγή θαη εθπαίδεπζε (Νφκνο 3966/2008) αλαγλσξίδεη ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο σο κία κνξθή ζπλδηδαζθαιίαο, σζηφζν δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζαθή πεξηγξαθή 
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ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ νχηε θάλεη λχμε γηα θνηλή 

επζχλε ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο.  

Σαπηφρξνλα, κε ζεκείν αλαθνξάο πάληνηε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δελ έρνπλ κφληκε ηνπνζέηεζε ζηα ζρνιεία, ελδέρεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο λα αηζζάλεηαη φηη πξέπεη λα επσκηζηεί ν ίδηνο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ή αθφκε θαη νιφθιεξε ηελ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζψο ν ζπλάδειθνο 

ηνπ εξγάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν κφλν γηα ην δεδνκέλν ζρνιηθφ έηνο θαη ζπρλά κε 

αξγνπνξεκέλε πξφζιεςε. Δπ’ απηνχ, εχζηνρνο ήηαλ ν παξαιιειηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

γεληθήο αγσγήο σο «νηθνδεζπφηε» θαη αληηζηνίρσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο σο 

«αξγνπνξεκέλνπ επηζθέπηε» ησλ Mavropalias θαη Anastasiou (2016). αθψο νη παξαπάλσ 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνάγνπλ πεξηζζφηεξν ην δηαρσξηζκφ παξά ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ηνπ αζαθνχο θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδηδαζθάισλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, δηφηη νη δηαθνξνπνηεκέλεο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ αλάιεςε επζχλεο ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κίαο θνηλήο 

πξνζέγγηζεο αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηηο ηππηθέο ηάμεηο. Δπηπιένλ, ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ αλαδείρηεθε θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε σο θαηαιπηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ κνληέισλ ζπλδηδαζθαιίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

απνπζία απηνχ ηνπ παξάγνληα ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλδηδαζθαιίαο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα κειέηε ελδερνκέλσο θαηαδεηθλχνπλ ηε κε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Όπσο έρνπλ ππνζηεξίμεη θαη έηεξνη εξεπλεηέο, 

φηαλ απηφο ν παξάγνληαο δελ πθίζηαηαη ηφηε παξνπζηάδεηαη κία δπλακηθή ζηελ πξνζέγγηζε 

ηεο ζπλδηδαζθαιίαο, φπνπ θπξηαξρεί ν εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο θαη ν εθπαηδεπηηθφο 
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εηδηθήο αγσγήο ειέγρεη ή βνεζάεη ζπκπιεξσκαηηθά θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Keefe 

and Moore, 2004). 

Παξά ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ξφισλ 

θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην 

επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλδηδάζθνληεο ηνπο, ελψ ππήξραλ θαη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο πνπ δήισζαλ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο. Μάιηζηα, 

παξαηεξήζεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλέθεξαλ φηη ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ην 

ζπλάδειθν ηνπο, ζε αληίζηνηρε εξψηεζε δήισζαλ φηη ππάξρεη ζχκπλνηα απφςεσλ κεηαμχ 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Αληηζέησο, νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο πνπ θάλεθαλ δπζαξεζηεκέλεο απφ ηε ζπλεξγαηηθή ηνπο 

ζρέζε κε ην ζπλάδειθν ηεο γεληθήο αγσγήο, δήισζαλ πσο ππάξρεη αζπκθσλία απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο πξνο ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία.  

Αμηνζεκείσηε είλαη ε πεξίπησζε κίαο εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο, ε νπνία 

δήισζε κελ πσο ππάξρεη αζπκθσλία σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο κεηαμχ ηεο ηδίαο θαη ηεο ζπλαδέιθνπ ηεο, σζηφζν ηφληζε πσο ε ηειεπηαία 

άξρηζε λα επηδεηθλχεη κία κεηαζηξνθή πξνο ηηο δηθέο ηεο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο. Παξά ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ ε εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο δήισζε ηθαλνπνηεκέλε 

απφ ηε ζπλεξγαηηθή ηεο ζρέζε κε ηε ζπλάδειθν ηεο.  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα επεμεγνχληαη κέζσ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δείμεη πσο ε χπαξμε 

θνηλψλ ή παξφκνησλ πεπνηζήζεσλ, θηινζνθηψλ θαη ζηπι δηδαζθαιίαο κεηαμχ ησλ 

ζπλδηδαζθάισλ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ 

(Mastropieri et al, 2005), ελψ απνθιίλνπζεο απφςεηο γχξσ απφ απηά ηα δεηήκαηα κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά ξήγκαηα ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Young Buckley, 2005).  

Χζηφζν, νξηζκέλνη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ πσο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

ζπλδηδαζθάινπο λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο απφςεηο πάλσ ζηε δηδαζθαιία, φκσο 
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γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ αλαγλσξίδνπλ σο πξσηεχνληα 

παξάγνληα ηελ χπαξμε επειημίαο θαη πξνζπκίαο απφ πιεπξάο ησλ ζπλδηδαζθάισλ λα 

δνθηκάζνπλ λέα πξάγκαηα (Beninghof ζην Murawski & Dieker, 2008∙ Walther-Thomas et 

al., 1996). 

πλεπψο ηα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά θαζψο απνδεηθλχνπλ 

πσο αθφκε θη αλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ε χπαξμε επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ θαη πξσηίζησο ε δηάζεζε γηα επειημία απνηεινχλ 

θνηλνχο παξνλνκαζηέο γηα ηελ αξκνληθή ηνπο ζπλεξγαζία θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε αληίθαζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο 

δειψζεηο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. Έηζη, ελψ εληνπίζηεθε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ κεηαμχ απηψλ ε αίζζεζε δπζαξέζθεηαο ιφγσ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο σο βνεζνί ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο, παξάιιεια νη ίδηεο εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 

δηαηχπσζαλ ζέζεηο πεξί ηθαλνπνηεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλδηδάζθνληεο ηνπο. Παξφιν 

πνπ νη ίδηεο έρνπλ ηνλίζεη πσο ν ξφινο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε δελ έρεη θαηαζηεί ζαθήο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, θαίλεηαη πσο θαη ζηε ζπλείδεζε ησλ ηδίσλ ππάξρεη 

ζχγρπζε. Ζ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφ θνηλνχ επζχλε θαη ηζφηεηα ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, δε κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ζπλδηδαζθάισλ φηαλ απηή πεξηνξίδεηαη απιψο ζηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο αγσγήο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γεληθήο γηα ηε δηδαθηέα χιε ή ζηελ απφ θνηλνχ 

πξνζπάζεηα ηνπο γηα νξηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ. 

Παξφιν πνπ εξεπλεηέο (Friend and Cook, 2010) έρνπλ ππνζηεξίμεη πσο ε 

ζπλδηδαζθαιία δελ είλαη ζπλψλπκν ηεο ζπλεξγαζίαο, σζηφζν αλαγλσξίδνπλ πσο ε 

πξαγκαηηθή ζπλδηδαζθαιία βειηηζηνπνηείηαη κε ηελ χπαξμε κηαο ηζρπξήο ζπλεξγαηηθήο 
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ζρέζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε αλεπαξθήο ζπλεξγαηηθή ζρέζε πνπ δηαθαίλεηαη κεηαμχ ησλ 

ζπλδηδαζθάισλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο –παξά ηεο ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο ηνπο πεξί 

ηθαλνπνηεηηθήο ζπλεξγαζίαο– ελδερνκέλσο λα θαηαδεηθλχεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο.   

 Όζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

θάλεθε πσο σο επί ην πιείζηνλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είλαη απηέο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη πην ζηελά κε ηνπο δηεπζπληέο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ ηνπο παξέρεη ε δηεχζπλζε, ελψ ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο πνπ δήισζαλ ηππηθή ή θαη αλεπαξθή 

ζπλεξγαζία. ε αληίζεζε κε ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί εδηθήο αγσγήο ζε έξεπλα ησλ Mavropalias θαη Anastasiou (2016) 

δήισζαλ φηη δελ ηνπο παξέρεηαη επαξθήο ππνζηήξημε απφ ηε δηεχζπλζε.  

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε παξνρή 

ππνζηήξημεο απφ ηε δηεχζπλζε απνηειεί ζεκαληηθφ αξσγφ ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο (Friend et al., 2010∙ Grant, 2014). Οη δηεπζπληέο απνηεινχλ έλα κέζν 

ειέγρνπ πψο φια βαίλνπλ θαιψο θαη αληηζηνίρσο έλα κέζν εληνπηζκνχ φζσλ ζα κπνξνχζαλ 

λα εθαξκνζηνχλ επηηπρέζηεξα έπεηηα απφ ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηδίσλ 

πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χζηφζν, έρεη επίζεο βξεζεί πσο ε δηεχζπλζε πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί θαη σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ δεκηνπξγψληαο έλα 

θιίκα ζεηηθήο δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία (Grant, 2014). ηελ παξνχζα έξεπλα ην εχξεκα ηεο 

ζρεδφλ κνλνκεξνχο ζπλεξγαζίαο ησλ δηεπζπληψλ κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο 

θαηαδεηθλχεη πσο νη ελ ιφγσ δηεπζχλζεηο δε ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ 
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θιίκαηνο θαη νκαδηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ θαη πηζαλψο λα εληείλνπλ ηελ 

αίζζεζε πσο νη ξφινη ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν δηαρσξηζηηθνί παξά θνηλνί. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο θάλεθε πσο νη 

ζπλδηδάζθαινη ζπλεξγάδνληαη απφ θνηλνχ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ 

ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, ελψ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζπλεξγάδνληαη απνθιεηζηηθά νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο. Αλαθνξηθά κε 

ηνπο καζεηέο πνπ κεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα, ε ζπλεξγαζία έγθεηηαη ζηελ 

ακθίδξνκε αλαηξνθνδφηεζε γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ζην ζπίηη θαη αληίζηνηρα ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο ραξαθηήξηζαλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο γνλείο πξφζπκνπο λα εθαξκφζνπλ ζην 

ζπίηη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ ψζηε λα βξίζθνληαη ζε ζπκβαηφηεηα νη κέζνδνη 

ηνπο.   

Ζ παξνρή θαηεπζχλζεσλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πξνο 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο 

ειιηπνχο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, ε αλάπηπμε θνηλψλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρέζεσλ ησλ ζπλδηδαζθάισλ κε ηνπο γνλείο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαζψο θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη ζαθήο ζηνπο ηειεπηαίνπο ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Murawski, 2010). Αληηζέησο, ε αλχπαξθηε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο αγσγήο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο απνηειεί κία επηπιένλ 

απφδεημε ηεο απνθιεηζηηθήο ηνπο ελαζρφιεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο καζεηέο πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη.  

Αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ νη καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξζεθε ζηε 

ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ, καζεζηαθνχ θαη ζπκπεξηθνξηθνχ ηνπο επηπέδνπ, ελψ 
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νξηζκέλνη εληφπηζαλ βειηίσζε αθφκε θαη ζηελ ςπρνινγία ησλ καζεηψλ ηνπο. Αληίζηνηρα 

επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζε ζπλαθείο κειέηεο ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο (Austin, 2001∙ Dieker, 2001∙ Morgan, 2016∙ Murawski, 2006∙ Walther-

Thomas, 1997). 

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο επηζήκαλαλ πσο παξέρνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλε ή/θαη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ αλαιάβεη, 

πξάγκα πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζπκβάιιεη ζην λα αληαπνθξίλνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη 

καζεηέο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζην λα ζπκβαδίδνπλ κε ην 

επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπο. Σε ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο επηζήκαλαλ έηεξνη 

εξεπλεηέο (Scruggs et al., 2007) ππνζηεξίδνληαο πσο νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο δε ιακβάλνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε φηαλ νη ζπλδηδάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ίδηα πιηθά θαη ηελ ίδηα αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ή φηαλ δελ 

εμαηνκηθεχνπλ ηε δηδαζθαιία.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ζπκπεξηθνξηθνχ επηπέδνπ ησλ 

καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ηφληζαλ πσο 

βξίζθνληαη δίπια ζηνπο καζεηέο ηνπο αθφκε θαη ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ δείρλνληαο 

ηνπο πψο κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, πνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη 

απνδεθηέο, πνηεο φρη θνθ. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε εζηηαζκέλε ηνπο 

πξνζνρή ζπληειεί εμίζνπ ζηελ ελίζρπζε απηψλ ησλ ηνκέσλ. Χζηφζν, κία επηπιένλ 

αηηηνιφγεζε ηεο πηζαλνχο ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθν-ζπκπεξηθνξηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ 

είλαη ε εμήο: κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο κεγηζηνπνηείηαη ζην 

έπαθξνλ ε δπλαηφηεηα παξακνλήο ηνπ καζεηή εληφο ηεο ηππηθήο ηάμεο θαη αληηζηνίρσο 

ειαρηζηνπνηείηαη ε αλάγθε εθπαίδεπζεο ηνπ ζε μερσξηζηφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Απηφ 
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ζπκβάιιεη ζηε δπλαηφηεηα κίκεζεο ησλ ζπλνκειίθσλ γηα πηνζέηεζε θαηάιιεισλ 

ζπκπεξηθνξψλ (Scruggs et al., 2007).  

Όζνλ αθνξά ηελ παξαηεξνχκελε βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο ησλ καζεηψλ, πηζαλψο 

κπνξεί λα αηηηνινγεζεί σο ινγηθφ επαθφινπζν ησλ παξαπάλσ. Γειαδή, έλαο καζεηήο πνπ 

φλησο απνδίδεη αθαδεκατθά, αλαπηχζζεη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη θηιίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ θαη γεληθφηεξα αηζζάλεηαη ηζφηηκν κέινο ηεο επξχηεξεο νκάδαο ηεο ηάμεο έρεη θάζε 

ιφγν λα αηζζάλεηαη απηνπεπνίζεζε θαη λα απνιακβάλεη ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. 

Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηηο πξνζσπηθέο 

εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη βάζηκα ζηνηρεία ηα νπνία εμήρζεζαλ 

απφ κεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο πσο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αθαδεκατθνχ, θνηλσληθν-ζπκπεξηθνξηθνχ θαη ςπρνινγηθνχ ηνκέα ησλ 

καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα θπξίσο ζηελ εζηηαζκέλε πξνζνρή θαη 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο 

εγείξεη νξηζκέλνπο ζνβαξνχο πξνβιεκαηηζκνχο.  

Όηαλ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα δε ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά κνληέια 

ζπλδηδαζθαιίαο, φπσο ε νκαδηθή δηδαζθαιία φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 

δηδάζθνπλ φινπο ηνπ καζεηέο ηεο ηάμεο θαη αλη’ απηνχ γίλεηαη απνθιεηζηηθή ρξήζε 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πψο 

κπνξνχκε λα δερηνχκε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκβνιή ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ θνηλσληθή θαη αθαδεκατθή ζπκπεξίιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ; 

Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πσο αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο βξίζθνληαη δίπια ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη, πψο είλαη δπλαηφλ λα δερηνχκε πσο ην ελ ιφγσ πξφγξακκα απνηξέπεη ηελ 

εηηθεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζπκβάιιεη ζηνλ 

απνζηηγκαηηζκφ ηνπο;   
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Οη πξναλαθεξζέληεο πξνβιεκαηηζκνί θαηαδεηθλχνπλ ελδερνκέλσο ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο λα αληαπνθξηζεί ζηε 

θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο, αλαθνξηθά πάληνηε κε ηνλ ηξέρνληα ηξφπν 

πινπνίεζεο ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Καηά ζπλέπεηα, 

ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε νη ηζρπξηδφκελεο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξί ζεκαληηθήο 

ζπκβνιήο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ αθαδεκατθνχ, θνηλσληθν-

ζπκπεξηθνξηθνχ θαη ςπρνινγηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ απηφ.     

Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ηελ 

σθέιηκε ζπκβνιή ηνπ θαη ζε απηνχο σζηφζν νη απαληήζεηο ηνπο δηαθνξνπνηήζεθαλ. 

πγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο –θαη νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

αγσγήο– αλέθεξαλ πσο ππάξρεη φθεινο γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο ελφο επηπιένλ εθπαηδεπηηθνχ εληφο ηεο ηάμεο. Παξφκνηνη ηζρπξηζκνί 

δηαηππψζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ηεο Young Buckley (2005) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

αγσγήο λα ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία ηνπο εληφο ηεο ηάμεσο ζπλδηδαζθαιίαο σθειεί εμίζνπ 

ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηε Murawski (2010), φηαλ εθπαηδεπηηθνί κε 

εμεηδίθεπζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ζπλππάξρνπλ αξκνληθά θαη ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζε θνηλή ηάμε ηφηε κπνξεί λα ππάξμεη φθεινο γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζε 

θνηλσληθφ, ζπκπεξηθνξηθφ θαη αθαδεκατθφ επίπεδν.    

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο –θαη νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο– επηζήκαλαλ ηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κε απνηέιεζκα ηελ απνδνρή ηνπο. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο αλέθεξαλ πσο νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο σθεινχληαη 

ιφγσ ηνπ αξκνληθνχ θαη ήξεκνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε. 
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Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην φθεινο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ζηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά, θαζψο αληηθαηνπηξίδνπλ μαλά ηε δηαθνξνπνηεκέλε αληίιεςε ησλ 

ζπλδηδαζθάισλ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα. Οη κελ εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη πσο ζεσξνχλ φηη ν ξφινο ηνπο 

εληφο ηεο ηάμεο κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηελ παξνρή ησλ γλψζεσλ ηνπο θαη ζηνπο καζεηέο 

ηππηθήο αλάπηπμεο πξνο φθεινο ησλ ηειεπηαίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ επηδεηνχλ θαη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο  εκπινθήο ηνπο ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απφ ηελ άιιε, 

νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ππεχζπλνπο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Έηζη, εζηηάδνληαο 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, νξηνζεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη 

απνηξέπνπλ ηε δηαηάξαμε ηνπ ήξεκνπ θαη επλντθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο γηα κάζεζε πξνο 

φθεινο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Καηά γεληθή νκνινγία νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ πσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξνζσπηθή 

επαγγεικαηηθή εμέιημε. Ακθφηεξνη αληηιακβάλνληαη σο πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο ηηο 

επηπιένλ γλψζεηο πνπ εηζπξάηηεη ν έλαο απφ ηνλ άιιν, εξρφκελνη ζε ζπκθσλία κε ηηο 

απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε κειέηεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

(Scrugg et al., 2007∙ Weiss & Brigham, 2000).  

Χζηφζν, θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε βξέζεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ 

λα σθεινχληαη εμίζνπ ιφγσ ηεο θνηλή επζχλεο θαη ινγνδνζίαο (Friend & Cook, 2010). Σν 

γεγνλφο πσο νη ζπλδηδάζθαινη πνπ κεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ αλέθεξαλ αληίζηνηρα 

νθέιε, απνηειεί κία πηζαλή απφδεημε πσο ζην ειιεληθφ κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο νη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν σο κνλάδεο παξά σο νκάδα θαη δελ εθαξκφδνπλ ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ζηελ ηδαληθή εθδνρή ηνπ, φπνπ νη ζπλδηδάζθαινη 
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ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο θαη κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ.  

Δξρφκελν ζε ζπκθσλία κε ηα ηεθκήξηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Friend, 2007), 

ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλψξηζε πσο γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο θαζίζηαηαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξφζθαηε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα πξνζέγγηζε ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. πλεπψο, νη ηειεπηαίνη είλαη ειιηπψο πξνεηνηκαζκέλνη θαη 

θαηαξηηζκέλνη αλαθνξηθά κε ην πψο πξέπεη λα πινπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ψζηε λα ππάξρεη φθεινο γηα φινπο φζνη εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο 

λα ππνβαζκίδεηαη θαη λα ππνηηκάηαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. 

 Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα είλαη άθξσο ζεκαληηθφ θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Strogilos, 

Stefanidis θαη Tragoulia (2016), επεθηείλνληαο ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο εληφο ηεο 

ηππηθήο ηάμεο.  Δπηπιένλ, ην γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο αλαγλσξίδνπλ 

ηελ ειιηπή ηνπο θαηάξηηζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη επηδεηνχλ ηελ αλάινγε επηκφξθσζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο ε απαξρή γηα κία κειινληηθά απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο, κε θπξίαξρα ζηνηρεία ηελ ηζφηεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όπσο ππνζηήξημε θαη ν Αγαιηψηεο (2002), κέζσ 

ηαρχξπζκσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνζσπηθήο κειέηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζηήξημεο απφ εηδηθνχο, νη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο αγσγήο κπνξνχλ ζρεδφλ άκεζα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλδηδαζθαιίαο.   
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Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη θπξίσο απηνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο επηζήκαλαλ 

πσο είλαη αλαγθαίν λα ππάξμνπλ κφληκεο ή ηνπιάρηζηνλ έγθαηξεο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία. Καζψο ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ έρεη 

πξνρσξήζεη ζε κφληκνπο δηνξηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, ε πιεηνςεθία 

απηψλ ηνπνζεηείηαη ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή ρξνληά ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν θαη κάιηζηα 

αξθεηέο θνξέο αξγνπνξεκέλα. αθψο θάηη ηέηνην δελ σθειεί νχηε ηνπο καζεηέο πνπ 

ππνρξενχληαη ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή ρξνληά λα απνδερηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

θάπνηνλ θαηλνχξην εθπαηδεπηηθφ, αιιά νχηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πνπ 

ράλνπλ πνιχηηκν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο λένπο ηνπο καζεηέο, λα ζέζνπλ 

ζηνρνζεζία θαη λα μεθηλήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν σο «θηινμελνχκελνη» ζην εθάζηνηε ζρνιείν 

δελ ηνπο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο είηε κε ηνπο καζεηέο είηε κε ην 

ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Χζηφζν, ε επηζήκαλζε ηεο παξαπάλσ αλαγθαηφηεηαο ηδίσο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο θαηαδεηθλχεη ην πφζν ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε 

ζεσξνχλ ηελ παξνπζία ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπο εληφο ηεο ηάμεο.  

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαηέζηεζαλ ζαθέο πσο γηα ηηο ίδηεο ε 

δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο απνηειεί ηελ 

ηζρπξφηεξε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ην πξφγξακκα ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ πσο φηαλ δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ νχηε νη καζεηέο απνθνκίδνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιά νχηε θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηδίσλ είλαη επράξηζηε. 

Οη παξαπάλσ απφςεηο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ Forlin, Keen θαη 

Barrett (2008), νη νπνίνη ηφληζαλ πσο ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο δελ 

ζηεξίδεηαη ζηε λνκνζεζία αιιά ζηε δηάζεζε θαη ηελ πξνζπκία ησλ ηδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ. Έηζη, αθφκε θη αλ νη ηξέρνπζεο ειιεληθέο λνκνζεηηθέο πξαθηηθέο 
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πξνάγνπλ έλα κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο ην νπνίν απαηηεί ιηγφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπλδηδαζθάισλ, ελ ηέιεη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εθείλνη πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κεηαμχ ηνπο έλα θιίκα ηζφηεηαο, νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη 

αιιεινζεβαζκνχ.  

4.1. πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρείξεζε λα δψζεη απαληήζεηο ζε πέληε βαζηθά εξσηήκαηα. 

Αξρηθά, δηεξεπλήζεθε ε αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Βξέζεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο αληηιακβάλνληαη ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο σο ηελ παξνρή βνήζεηαο 

θαη ζηήξημεο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο αγσγήο εληφο ηεο ηππηθήο ηάμεο.  

Σν δεχηεξν εξψηεκα αθνξνχζε ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαηέρεη ν εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφο πνπ κεηέρεη ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Έγηλε έληνλα 

αληηιεπηή ε αληζφηεηα πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο αγσγήο είλαη εθείλνη πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θχξηα επζχλε ηνπ ζπλνιηθνχ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή 

βνήζεηαο απνθιεηζηηθά ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή 

ξφισλ θάλεθε λα δπζαξεζηεί ηηο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, νη νπνίεο ζεσξνχλ φηη 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν αιινηψλεηαη ν ξφινο ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ σο βνεζνί ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε πσο δελ ππάξρεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ, ηφζν ζηελ αληίζηνηρε λνκνζεηηθή ξχζκηζε φζν θαη ζηε ζπλείδεζε 

ησλ ηδίσλ. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ζεσξνχλ πσο αλαθνξηθά κε ηνπο 

καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα σο επί ην πιείζηνλ απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πνπ ληψζνπλ φηη 
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έρνπλ επσκηζηεί απηέο ηηο επζχλεο εμνινθιήξνπ νη ίδηεο. Αζθαιψο απηή ε ζχγρπζε θάζε 

άιιν παξά ζεηηθή επίδξαζε δελ αζθεί ζηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Χζηφζν, αμίδεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε ζπκβνιή ηνπ 

παξάγνληα ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, θαζψο ζην κνλαδηθφ δεχγνο πνπ ε εθπαηδεπηηθφο 

εηδηθήο αγσγήο ήηαλ αξθεηά έκπεηξε παξαηεξήζεθε πιήξεο νκνθσλία ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπλδηδαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ. 

Σν ηξίην εξψηεκα αθνξνχζε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ θαζψο θαη 

ηε ζπλεξγαηηθή ηνπο ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. Γηαπηζηψζεθε 

πσο ε χπαξμε θνηλψλ πεπνηζήζεσλ, θηινζνθηψλ θαη ζηπι δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ. Χζηφζν, 

αθφκε θη αλ απνπζηάδνπλ νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, ε επειημία θαη ε δηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα εθαξκφζνπλ λέεο ηαθηηθέο θξίλνπλ ελ ηέιεη ηελ αξκνληθή ηνπο 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Δπηπιένλ, 

αλαθνξηθά πάληνηε κε ηνπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο, ε ζρεδφλ κνλφπιεπξε ζπλεξγαζία ηεο δηεχζπλζεο ησλ ζρνιείσλ κε ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο εληείλεη ην δηαρσξηζκφ ησλ ξφισλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ. Οκνίσο, ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο 

αγσγήο απνθιεηζηηθά κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, επηβεβαηψλεη πσο 

ζην ειιεληθφ κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξν δηαθνξεηηθνχο 

παξά θνηλνχο ξφινπο.  

   Σν ηέηαξην ζηνηρείν αθνξνχζε ηα νθέιε πνπ δχλαληαη λα απνθνκίζνπλ νη 

εκπιεθφκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθψλεζαλ πσο νη καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζεκείσζαλ 

ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ, θνηλσληθνχ θαη ζπκπεξηθνξηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαζψο 

θαη βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπο. Χζηφζν, νη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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είλαη ππφ ακθηζβήηεζε θαζψο ε εζηηαζκέλε πξνζνρή θαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία πνπ 

ιακβάλνπλ νη καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα κάιινλ αληίζεηα απνηειέζκαηα 

είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο νη κελ εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο ζεσξνχλ φηη σθεινχληαη εμίζνπ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ελφο επηπιένλ εθπαηδεπηηθνχ 

εληφο ηεο ηάμεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη βνήζεηα θαη ζηνπο ίδηνπο. Οη δε εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο αγσγήο ζεσξνχλ πσο ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπκβάιιεη ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ κεγαιχηεξε απνδνρή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαζψο θαη ζηελ 

δηαηήξεζε ηνπ αξκνληθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε. Ζ παξαπάλσ δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθαηνπηξίδεη αθφκε κία θνξά ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζηηο ειιεληθέο ηάμεηο 

ζπλδηδαζθαιίαο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζεσξνχλ πσο κπνξνχλ λα ζηαζνχλ 

σο ηζφηηκνη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζην ζπλάδειθν ηνπο ζπκβάιινληαο ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο 

ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλνη ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη λα 

απνηξέπνπλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δηαηάξαμε ηνπ ήξεκνπ θιίκαηνο ησλ ππνινίπσλ 

καζεηψλ. 

Δπηπιένλ, νη ζπλδηδάζθαινη αλαγλψξηζαλ νκφθσλα σο πξνζσπηθφ ηνπο θέξδνο ηηο 

γλψζεηο πνπ ιακβάλεη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ κέζσ ηεο ζπλχπαξμεο ηνπο ζε θνηλή ηάμε. 

Χζηφζν, δηαπηζηψζεθε αθφκε κία θνξά πσο δελ εθαξκφδνπλ ηε ζπλδηδαζθαιία ζηελ 

ηδαληθή ηεο κνξθή, θαζψο δελ έγηλε θακία αλαθνξά γηα φθεινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ 

ηεο θνηλήο επζχλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο. 

Σν πέκπην εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχζε ηηο πξνηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ κειινληηθά λα πινπνηείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην πξφγξακκα 

ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. Αξρηθά, νκφθσλα νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε 
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επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, 

θάηη πνπ αζθαιψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ζηε κε αιινίσζε ηνπ ξφινπ ηνπο. Δπηπιένλ, ηδίσο νη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε κφληκεο ή ηνπιάρηζηνλ πξφσξεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία, αλαγλσξίδνληαο θαηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ ηάμε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ηφληζαλ ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλδηδαζθάισλ 

πξνο φθεινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαηαδεηθλχνληαο ηε δπζαξέζθεηα ηνπο απφ ηνλ 

ηξέρνληα ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. 

4.2. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ππήξμαλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ θαζηζηνχλ 

δχζθνιε ηελ εμαγσγή γεληθεχζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. πγθεθξηκέλα: 

 πκκεηείρε έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δεπγψλ ζπλδηδαζθάισλ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο δηεξεπλήζεθε 

απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ζπλδηδαζθάινπο, ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθνί κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ –ι.ρ. παξαηεξήζεηο, 

κεηξήζεηο– ψζηε λα ειεγρζεί θαηά πφζα ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Οη εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο πξνυπεξεζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα. 

 Οη ζπκκεηέρνπζεο εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είραλ πεξηνξηζκέλε δηδαθηηθή εκπεηξία.  

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ησλ δεπγψλ ήηαλ κηθξφ. 



98 
 

 Γηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο θαη φρη θνηλέο 

γλσκαηεχζεηο. 

4.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 Ζ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο.  Πξνηείλεηαη ζηνπο κειινληηθνχο εξεπλεηέο γηα ηελ πην εκπεξηζηαησκέλε 

αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο λα επεθηείλνπλ  

ηελ παξνχζα έξεπλα ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

 Να κειεηήζνπλ θαηά πφζν νη αληηιήςεηο θαη νη ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο ζπλάδνπλ κε φζα 

εθαξκφδνληαη πξαθηηθά ζηηο ηάμεηο. 

 Να κειεηήζνπλ ηηο αληηιήςεηο φισλ φζνη εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο, δειαδή ησλ ζπλδηδαζθάισλ, ησλ δηεπζπληψλ, ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΓΓΤ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

γνλέσλ. 

 Να αμηνινγήζνπλ ηα αθαδεκατθά θαη ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο βάζεη ησλ γλσκαηεχζεσλ ηνπο. 

 Να αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ ζπλδηδαζθάισλ. 

 Να κειεηήζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Επωηήζειρ ζςνένηεςξηρ για ηοςρ εκπαιδεςηικούρ Γενικήρ και Ειδικήρ Αγωγήρ 

I. Γημογπαθικά ζηοισεία 

1) Φχιν 

2) Ζιηθία 

3) ρέζε εξγαζίαο (κφληκνο εθπ/θφο, αλαπιεξσηήο εθπ/θφο, αλαπιεξσηήο κεησκέλνπ 

σξαξίνπ θιπ.) 

4) Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζπλνιηθά; 

5) Πφζν θαηξφ δηδάζθεηε ζπλνιηθά ζε ηάμε πνπ πινπνηείηαη πξφγξακκα Παξάιιειεο 

ηήξημεο; 

6) Πφζν θαηξφ ζπλεξγάδεζηε ζπλνιηθά κε ην ζπλάδειθφ ζαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Παξάιιειεο ηήξημεο; 

7) Έρεηε εθπαηδεπηεί/επηκνξθσζεί πάλσ ζην πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο θαη αλ 

λαη, ηη είδνπο εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε έρεηε ιάβεη; 

8) *Πνηα είλαη ε δηάγλσζε, ην θχιν θαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ πνπ ζηεξίδεηε; 

 (κφλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο) 

II. ηάζειρ/θιλοζοθία εκπαιδεςηικών 

1) Πψο νξίδεηε ή ηη είλαη/ζεκαίλεη γηα εζάο ην πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο; 

2) Πηζηεχεηε φηη έρεηε δηαθνξεηηθή άπνςε πάλσ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε απ’ φηη ν 

ζπλάδειθφο ζαο; Δάλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, πνηεο είλαη απηέο θαη πψο 

ηηο έρεηε αληηκεησπίζεη;  

III. Ρόλοι και απμοδιόηηηερ εκπαιδεςηικών 

1) Όζνλ αθνξά κηα ηππηθή εκέξα ζην ζρνιείν, ζα ήζεια λα κνπ πεξηγξάςεηε ηνπο 

ξφινπο θαη ηηο επζχλεο πνπ έρεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ ηάμε. Τπάξρεη θάηη 

πνπ ζα ζέιαηε λα αιιάμεη; 

2) Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα παξαθάησ: 

 
Δθπ/θφο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο 

Δθπ/θφο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο 

Καη νη δχν 

εθπ/θνί 

ρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 
   

ρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη κε Π.. 
   

Γηεμαγσγή δηδαζθαιίαο ζηνπο 

καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 
   

Γηεμαγσγή δηδαζθαιίαο ζηνπο 

καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη κε Π.. 
   

Αμηνιφγεζε επίδνζεο καζεηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο 
   

Αμηνιφγεζε επίδνζεο καζεηψλ    
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πνπ ζηεξίδνληαη κε Π.. 

Γηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο 
   

Γηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ 

πνπ ζηεξίδνληαη κε Π.. 
   

 

IV. ςνεπγαζία εκπαιδεςηικών 

1) Πνηα είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ην ζπλάδειθφ ζαο ζηελ ηάμε θαη ζε πνηα ζέκαηα 

εζηηάδεηαη; 

2) Τπάξρνπλ πεξηνρέο πνπ αηζζάλεζηε πην «αδχλακνο/ε» θαη πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα 

ζαο βνεζήζεη ν ζπλάδειθφο ζαο; 

V. ςνεπγαζία με ηη διοίκηζη και ηοςρ γονείρ 

1) Πνηα είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε πνηα ζέκαηα 

εζηηάδεηαη;  

2) Πνηα είλαη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ (κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) ηεο ηάμεο; 

VI. Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ ηηρ Παπάλληληρ ηήπιξηρ από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ 

1) Τπάξρνπλ θαηά ηε γλψκε ζαο νθέιε γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο πνπ πινπνηείηαη ζηελ ηάμε ζαο; Δάλ λαη, πνηα είλαη 

απηά; 

2) Τπάξρνπλ θαηά ηε γλψκε ζαο νθέιε γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο απφ ην 

πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο πνπ πινπνηείηαη ζηελ ηάμε ζαο; Δάλ λαη, πνηα είλαη 

απηά; 

3) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα 

ην πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο ζηελ ηάμε ζαο;  

VII. Ππόζθεηερ επυηήζειρ  

1) Πψο ληψζεηε γηα ηελ εκπεηξία ζαο ζην πξφγξακκα Παξάιιειεο ηήξημεο; Ση 

πηζηεχεηε φηη ζαο πξφζθεξε ή άιιαμε ζε εζάο; 

2) Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα κνηξαζηείηε ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ζαο απφ ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο πνπ πινπνηείηαη ζηελ ηάμε ζαο, γηα ην νπνίν δε 

κηιήζακε έσο ηψξα; 

 

 

 


