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Συνδιδασκαλία

Δύο εκπαιδευτικοί

+ Συνεργάζονται, προκειμένου να διδάξουν μία
διαφορετική/ανάμεικτη ομάδα μαθητών/τριών, στον ίδιο
φυσικό χώρο. 

+ Συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(σχεδιασμό, διδασκαλία και αξιολόγηση).

+ Καθοδηγούν από κοινού όλους τους μαθητές/τριες, είτε
παρουσιάζουν δυσκολίες, είτε όχι.

+ Προσαρμόζουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, το αναλυτικό
πρόγραμμα, προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορετικές
εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή/τριας.
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Συνδιδασκαλία: εναλλακτική – ενισχυτική διδασκαλία

Εναλλακτική, γιατί
+ διαφοροποιείται από τη

φροντιστηριακή λογική της
πρόσθετης στήριξης, χωρίς να
την αποκλείει.

+ στηρίζεται στη
διαφοροποιημένη διδασκαλία: 
διαφοροποιεί στόχους, 
δραστηριότητες, εκπαιδευτικά
υλικά, αποτελέσματα.

Ενισχυτική, γιατί δύο βασικοί
στόχοι της είναι:

+ να ενισχυθούν οι μαθητές/τριες
της Α΄ ΕΠΑ.Λ. σε θέματα
βασικών δεξιοτήτων.

+ να ενδυναμωθούν, ώστε να
διαμορφώσουν θετική στάση.  
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Προϋποθέσεις Συνδιδασκαλίας

+ Συνεργατική διάθεση

+ Συνεργατικός σχεδιασμός
+ Συνεργατική παρουσίαση

+ Συνεργατική επίλυση του προβλήματος
+ Συνεργατική διαδικασία
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Βασικές πρακτικές συνδιδασκαλίας

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :
+ Α΄ κατηγορία: Οι εκπαιδευτικοί συν-διδάσκουν σε όλη

την ομάδα των μαθητών και μαθητριών.
+ Β΄ κατηγορία: Οι εκπαιδευτικοί συν- διδάσκουν

ομαδοσυνεργατικά.
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Α1. Ο ένας/η μία διδάσκει και ο άλλος/η άλλη παρατηρεί
+ Ο «παρατηρητής-τρια» 
+ Παρατηρεί τη συμπεριφορά των μαθητών-

τριων. 
+ Εντοπίζει, ποιοι-ες μαθητές-τριες είναι

προσηλωμένοι-ες στη διδασκαλία και ποιοι
όχι. 

+ Συντελεί στην αύξηση της προσοχής τους με
επισημάνσεις. 

+ Συλλέγει πληροφορίες για την πορεία της
διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητα
του μαθήματος. 
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Α2. Ο ένας/η μία διδάσκει και ο άλλος/η άλλη
περιφέρεται και υποστηρίζει

+ Ο έλεγχος της διαδικασίας ανατίθεται στον έναν/στη μία από
τους δύο.

+ Ο άλλος/η άλλη κυκλοφορεί στην αίθουσα, παρέχοντας
διακριτική βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες. 

+ Ο/Η περιφερόμενος/η εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να
συλλέγει στοιχεία για τη μαθησιακή διαδικασία. 

+ Οι συνδιδάσκοντες/ουσες μπορούν να εναλλάσσονται στους
δύο ρόλους και κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
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Α3. Ομαδική/Σύγχρονη διδασκαλία
+ Οι δύο εκπαιδευτικοί έχουν τον έλεγχο της

διαδικασίας από κοινού. 
+ Συνήθης τρόπος ομαδικής διδασκαλίας: ο ένας

διδάσκων/η μία διδάσκουσα να έχει τον πρώτο
λόγο στο μάθημα και ο άλλος/η άλλη να
παρεμβαίνει ενισχύοντας, διευκρινίζοντας, 
σχολιάζοντας σημεία σχετικά με το περιεχόμενο
του μαθήματος. 

+ Απαιτείται συντονισμός και συνεργασία στη
διάρκεια του μαθήματος.

+ Προϋπόθεση: προσεχτικός και σαφής σχεδιασμός
των μαθημάτων.
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Β1. «Συμπληρωματική» διδασκαλία
+ Ένας/μία εκπαιδευτικός διδάσκει μία μικρή

ομάδα μαθητών/τριών,. 
+ Ο/Η άλλος/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί την

υπόλοιπη τάξη.
+ Οι ομάδες φτιάχνονται με βάση τις

δυνατότητες-δεξιότητες των παιδιών πάνω
στο συγκεκριμένο μάθημα. 

+ Οι εκπαιδευτικοί εναλλάσσονται στις ομάδες, 
ώστε να έχουν συνολική εικόνα της τάξης.

+ Και οι δυο ακολουθούν το ίδιο σχέδιο
μαθήματος.
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Β2. Παράλληλη διδασκαλία
+ Η τάξη χωρίζεται σε δυο ίσες ομάδες. Κάθε

καθηγητής/τρια διδάσκει το ίδιο αντικείμενο
την ίδια ώρα, η διδακτική μέθοδος μπορεί να
διαφέρει. 

+ Προϋποθέσεις: Ικανός χώρος / Γνώση του
αντικειμένου / Συντονισμός εκπαιδευτικών.

+ Πιθανές δυσκολίες: Αυξημένος θόρυβος / 
Διάσπαση της προσοχής των μαθητών/τριών.

+ Πριν το τέλος του μαθήματος οι δυο ομάδες
ενώνονται και παρουσιάζονται, σε ολομέλεια, τα
βασικά σημεία του μαθήματος. 
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Β3. Διδασκαλία σε σταθμούς

+ Οι διδάσκοντες/ουσες χωρίζουν τους
μαθητές/τριες σε ομάδες και το περιεχόμενο της
διδασκαλίας σε σταθμούς.

+ Κάθε εκπαιδευτικός διδάσκει ένα μέρος της ύλης. 
+ Ανατίθενται διαφορετικές δραστηριότητες με

διαφορετικούς εξειδικευμένους στόχους, όσον
αφορά σε δεξιότητες, στρατηγικές μάθησης κ.λπ. 

+ Αυξάνεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών.
+ Η διδακτική μέθοδος μπορεί να είναι διαφορετική.
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Η εκ των προτέρων σχεδίαση της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί
στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.
Καθοδηγείται από τις γενικές αρχές της διαφοροποίησης:
+ Αποδοχή της διαφορετικότητας των μαθητών/τριών
+ Δυνατότητα επιλογής από μαθητές και μαθήτριες για το τι και το

πώς της μάθησής του
+ Συνεργατικές διαδικασίες μάθησης
+ Σύνδεση της νέας γνώσης με τις εμπειρίες των μαθητών
+ «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (προωθεί την αυτονομία).
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Πώς υλοποιείται η διαφοροποιημένη διδασκαλία;

+ Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει έργα και να σχεδιάσει
πιθανές πορείες μάθησης που να έχουν πολλαπλές αφετηρίες, να
καλύπτουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες, να
ανταποκρίνονται σε διαφορετικά στιλ μάθησης.

+ Η τάξη μπορεί να οργανωθεί σε ομάδες είτε με διαφορετικό έργο
η καθεμιά, είτε με το ίδιο έργο αλλά με δυνατότητες
εναλλακτικών διαδρομών. 
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Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιούν

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Σύμφωνα με

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ

Ποικιλία διδακτικών στρατηγικών:
κύβος, τρίλιζα, κέντρα μάθησης, συνεργατική συναρμολόγηση, 

raft, εννοιολογικοί χάρτες, παζλ, κάρτες απάντησης…



Κύβος (Cubing) (α)
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Κύβος
(Cubing) (β)
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παράδειγμα ερωτήσεων
για λογοτεχνικό κείμενο



Τρίλιζα
(Thing-Tac-Toe

/Tic-Tac-Toe) (α) 
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Τρίλιζα
(Thing-Tac-Toe

/Tic-Tac-Toe) (β) 
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Παράδειγμα από διδασκαλία 
λογοτεχνικού κειμένου 
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Συνεργατική
συναρμολόγηση

(Jigsaw)
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RAFT (Role Audience Format Topic)
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Σταθμοί
εργασίας –

Κέντρα
μάθησης
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Συνδιδασκαλία=Δύο και όχι ένας/μία

Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν πως υπάρχουν δύο καθηγητές/τριες. 
Μοιράζονται τον χώρο, τα γραφεία, τα πράγματα της αίθουσας. 
Και οι δύο

+ Παίζουν κύριο ρόλο στην τάξη.
+ Μιλούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
+ Διορθώνουν τεστ-διαγωνίσματα ή γράφουν σημειώσεις στις

εργασίες των μαθητών/τριών.
+ Δίνουν οδηγίες ή άδεια για κάτι στους μαθητές/τριες. 
+ Δουλεύουν με το σύνολο των μαθητών/τριών.
+ Θεωρούνται ισότιμοι/ες καθηγητές/τριες από τους

μαθητές/τριες. 
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Συμπεράσματα (α)

+ Το να καταφέρουμε να συνδιδάξουμε ένα μάθημα
σημαίνει πάνω από όλα να μπορέσουμε να
συνυπάρξουμε με κάποιον/α άλλον/η την ίδια ώρα
στην ίδια τάξη.

+ Πριν ξεκινήσουμε τη συνεργασία με τον/την
συνάδελφο, πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσουμε
χρόνο για να γνωριστούμε καλύτερα και να έχουμε
κάνει έναν προγραμματισμό.
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Συμπεράσματα (β)

Πριν ξεκινήσουμε τη συνδιδασκαλία είναι απαραίτητο να έχουν συζητηθεί
τα βασικά σημεία της, όπως:
+ Τι περιμένουμε από τους μαθητές/τριες όσον αφορά στη συμμετοχή

τους στο μάθημα, την προετοιμασία τους, την αξιολόγησή τους;
+ Ποιους κανόνες θα ακολουθούμε στην τάξη την ώρα του μαθήματος και

ποιες θα είναι οι συνέπειες, όταν αυτοί παραβιάζονται;
+ Πώς θα οργανώνουμε τους μαθητές/τριες μέσα στην τάξη;
+ Ποιες διδακτικές μεθόδους θα χρησιμοποιούμε (ομιλίες, συζήτηση κ.λπ.);
+ Ποιες πρακτικές δραστηριότητες θα χρησιμοποιούμε (ομαδικές

εργασίες, ατομικές ασκήσεις);
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Συμπεράσματα (γ)

+ Πώς θα διαφοροποιούμε το μάθημα ανάλογα με το ενδιαφέρον, την
ετοιμότητα, το μαθησιακό προφίλ, των μαθητών/τριών;

+ Με ποιους τρόπους θα επικοινωνούμε με τους γονείς;
+ Ποιοι θεωρούμε ότι πρέπει να είναι οι ρόλοι και ποιες οι ευθύνες

καθενός/μιάς κατά τη διάρκεια της συνεργασίας;
+ Τι ελπίζουμε και τι φοβόμαστε από τη συνεργασία αυτή;
+ Ποια θεωρούμε ότι μπορεί να είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που θα

υπάρξουν στη συνδιδασκαλία;
+ Ποιες είναι οι γνώσεις μας για τη συνδιδασκαλία, τα μοντέλα της κ.λπ.;
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Βιβλιογραφία (ενδεικτική)
+ Βεκρής, Α. και Αφεντουλίδου, Α. (χχ). Νέα Ελληνικά-ΜΝΑΕ-Συνδιδασκαλία-Μοντέλα

συνδιδασκαλίας. Υλικό από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του έργου
ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ), Μάιος – Ιούνιος 2021

+ Βεκρής, Α. και Αφεντουλίδου, Α. (χχ). Νέα Ελληνικά-Διαφοροποιημένη διδασκαλία. 
Υλικό από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του έργου ΜΝΑΕ (Μια Νέα
Αρχή στα ΕΠΑΛ), Μάιος – Ιούνιος 2021

+ Μουταβελής, Α. (χχ). Εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης παιδαγωγικής
προσέγγισης στη σχολική τάξη. Προσβάσιμο στην ηλ. διεύθυνση
https://pileidou.files.wordpress.com/2013/11/moutavelis-d-i.pdf (Ημερομηνία
Πρόσβασης 14-11-2021)

+ Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολ. έτος 2021-22 της Εναλλακτικής
Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των
ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών
μονάδων ΕΠΑΛ»: Υ.Α. Φ. ΜΝΑΕ/109083/Δ4/09-09-2021 (ΦΕΚ. 4178, τ. Β΄)
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