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Περίληψη: 
 

Το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης είναι ένα πρόσφατο μοντέλο της συνδιδασκαλίας 

που υλοποιείται στην Ελλάδα και απευθύνεται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

αναπηρίες. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου και της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών της ειδικής και γενικής αγωγής (συνδιδάσκαλοι) στην 

υλοποίηση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, εξετάζοντας τις θέσεις και τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μελετήθηκε ο ρόλος των 

συνδιδασκάλων, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης και εξετάστηκε η συνεργασία 

μεταξύ των συνδιδασκάλων καθώς και οι ανάγκες βελτίωσης που χρειάζονται για το 

πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Έπειτα, ακολούθησε το ερευνητικό σχέδιο. Η έρευνα 

ήταν ποσοτική και συμμετείχαν 73 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο. Η ποσοτική έρευνα διερεύνησε το ρόλο, τη συνεργασία 

των συνδιδασκάλων αλλά και τις κυριότερες ανάγκες που χρειάζονται βελτίωση για την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, 

προέκυψε ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 

αναπτύσσουν τις σχολικές και τις κοινωνικές δεξιότητες. Ωστόσο, οι ρόλοι των 

συνδιδασκάλων δεν είναι ακριβώς οριοθετημένοι, αφού δεν υπάρχει πλήρης συνεργασία 

μεταξύ τους. Ακόμα, πολλοί από τους εκπαιδευτικούς τόνισαν τις κύριες ανάγκες που 

χρειάζονται να γίνουν ώστε να βελτιωθεί το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, 

εστιάζοντας κυρίως στη συνεργασία των συνδιδασκάλων, στην επιμόρφωσή τους, στη 

συνεργασία οικογένειας- σχολείου αλλά και στις ελλείψεις των υποδομών, των μέσων και των 

υλικών. Τέλος, προβάλλονται στη συζήτηση επιπλέον απόψεις σχετικά με τις κυριότερες 

ανάγκες προς βελτίωση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Παράλληλη Στήριξη, συνδιδασκαλία, συνδιδάσκαλοι, συνεργασία, ένταξη, 

συνεκπαίδευση.  
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Abstract: 
 

The Parallel Support program is a recent model of co-teaching implemented in Greece and it 

is aimed at students with special educational needs or disabilities. The purpose of this 

dissertation was to investigate the role and cooperation of special and general education 

teachers (co-teachers) in the implementation of the Parallel Support program, examining the 

positions and views of Primary School teachers. The role of co-teachers was studied, 

implementing the Parallel Support program and the cooperation between the co-teachers was 

examined as well as the need for improvement for the Parallel Support program. Then, the 

research plan followed. The research was quantitative and involved 73 primary school teachers, 

who completed a questionnaire. The quantitative research investigated the role, the cooperation 

of the co-teachers but also the main points that need improvement for the implementation of 

the specific program. According to the teachers’ answers, it turned out that the students with 

special educational needs who participated in the program, develop both school and social 

skills. However, the roles of co-teachers are not exactly defined, as there is no full cooperation 

between them. In addition, many of the teachers emphasized the main steps that need to be 

done in order to improve the Parallel Support program, focusing mainly on the cooperation of 

co-teachers, their constant training, family-school cooperation but also the lack of means, 

resources and materials. Finally, additional views on the main needs for improving the Parallel 

Support program are raised in the discussion. 

 

Keywords: Parallel Support, co-teaching, co-teachers, collaboration, integration, inclusive 

education. 
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Εισαγωγή: 
 

Ο 20ος αιώνας ήταν ένας από τους σημαντικότερους αιώνες για την ειδική αγωγή. 

Άρχισαν να εξαλείφονται οι προκαταλήψεις και οι στερεοτυπικές απόψεις για τα άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες. Σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη, διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο η νομοθεσία, καθώς και η δημιουργία των ειδικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στήριξης γι’ αυτούς τους μαθητές (Πολυχρονοπούλου, 2003α).   

Το πρόγραμμα εφαρμογής της Παράλληλης Στήριξης ήταν ένα από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονταν σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες 

μέσω των «ενταξιακών πρακτικών». Η Παράλληλη Στήριξη, έχει οροθετηθεί ως μία 

εκπαιδευτική προσέγγιση, όπου η συνδιδάσκαλοι συνσχεδιάζουν, συνδιαχειρίζονται, 

συνδιδάσκουν και συντονίζουν τις ενέργειες τους. Κύριος σκοπός τους είναι η επίτευξη των 

στόχων που έχουν θέσει για όλους τους μαθητές, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 

οποίοι φοιτούν στο γενικό σχολείο (Friend & Bursuck, 2009∙ Friend & Cook, 2012).  

Η Παράλληλη Στήριξη, εστιάζει στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επιλογών, στη 

βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής και στην ενίσχυση της απόδοσης των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες ή αναπηρίες (Mastropieri, Scruggs Graetz, Norland, Gardizi & McDuggie, 2006). 

Ενώ, τα δημόσια σχολεία εστιάζουν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των 

μαθητών, στοχεύοντας στην κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη (Hockenbury, 

Kauffman & Hallohan, 2000).  

Επομένως, η υλοποίηση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, βοηθάει στην 

συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης, καλούνται να αναλάβουν νέους ρόλους, όπου 

χρειάζεται να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται με άλλους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

πετύχουν τους στόχους που έθεσαν, στηριζόμενοι στις ανάγκες των παιδιών (Μαυροπαλιάς, 

2013).    

Στα πλαίσια της συγγραφής της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε η διερεύνηση 

του ρόλου και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών της ειδικής και γενικής αγωγής 

(συνδιδάσκαλοι) στην υλοποίηση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, εξετάζοντας 

τις θέσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την 

εκπόνηση της παρούσας έρευνας, προσπαθήσαμε να μελετήσουμε το ρόλο των 

συνδιδασκάλων, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, εξετάζοντας 

παράλληλα και τη συνεργασία των συνδιδασκάλων αλλά και τις κυριότερες ανάγκες που 
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χρειάζονται βελτίωση στο πρόγραμμα της Παράλληλης. Μέσω της ολοκλήρωσης της 

παρούσας έρευνας, θα δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής (συνδιδάσκαλοι) 

το ρόλο τους στην υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης σύμφωνα με τις απόψεις τους; 

2. Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής (συνδιδάσκαλοι) 

το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ τους στην υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης 

σύμφωνα με τις απόψεις τους; 

3. Ποιες θεωρούν οι συνδιδάσκαλοι τις κυριότερες ανάγκες τους για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης; 

Για την καλύτερη οργάνωση της παρούσας εργασίας, θεωρήθηκε απαραίτητο να 

χωριστεί σε δύο μέρη, όπου το πρώτο θα εστιάζει στο θεωρητικό πλαίσιο, ενώ το δεύτερο 

μέρος στην έρευνα. Ειδικότερα, το θεωρητικό μέρος αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια, τα 

οποία αναφέρονται στην συνεκπαίδευση και στην ένταξη, στα μοντέλα της συνδιδασκαλίας, 

στο θεσμικό πλαίσιο της Παράλληλης Στήριξης, στις αντιλήψεις του ρόλου αλλά και της 

συνεργασίας μεταξύ των συνδιδασκάλων στην υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης.    

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κεφαλαίου, ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο, όπου 

πραγματοποιείται η έρευνα η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και αφορά το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Συγκεκριμένα, 

προβάλλονται ο σκοπός, οι συμμετέχοντες, τα μέσα, η διαδικασία και η στατιστική 

επεξεργασία δεδομένων της έρευνας. Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας 

όπως αυτά προέκυψαν από την εκτίμησή τους μέσω του στατιστικού λογισμικού SPSS 25. Στο 

μεταξύ, παρουσιάζεται η συζήτηση, συνοψίζοντας τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της 

έρευνας, αναφέρονται οι περιορισμοί που υπήρχαν, προβάλλονται προτάσεις του ερευνητή για 

τη βελτίωση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης. Τέλος, παρατίθεται η 

βιβλιογραφία και το παράρτημα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητικό Μέρος. 

1.1. Συνεκπαίδευση και ένταξη. 

Η συνδιδασκαλία, προωθεί την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στη γενική 

αίθουσα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα παρακολούθησης του Αναλυτικού 

Προγράμματος της γενικής τάξης και προϋποθέτει τη στήριξή τους από τον εκπαιδευτικό της 

ειδικής αγωγής. Η συνδιδασκαλία, υλοποιείται στο χώρο της γενικής αίθουσας, 

δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεκπαίδευσης, μεταξύ του εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής 

αγωγής (Ν. 3699/ 2008). Επομένως, επιτρέπει τον διαχωρισμό της γενικής τάξης σε δύο μέρη, 

όπου οι δύο δάσκαλοι (ένας της ειδικής και ένας της γενικής αγωγής) αναλαμβάνουν να 

διδάξουν το ίδιο μάθημα, την ίδια χρονική περίοδο στην κάθε ομάδα της αίθουσας (Friend & 

Bursuck, 2002). Σηματοδοτεί δηλαδή, τη συνύπαρξη του ειδικού δασκάλου στην αίθουσα της 

γενικής τάξης, εφαρμόζοντας εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας και την ταυτόχρονη 

συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής (Cook & Friend, 1995). Έτσι, ο κάθε 

εκπαιδευτικός εφαρμόζει οργανωμένο, μεθοδευμένο και βοηθητικό πρόγραμμα διδασκαλίας, 

συνεπάγοντας την ταυτόχρονη συνεργασία όλων των μελών που συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση (Sileo & Van Garderen, 2010).  

Ορίζεται λοιπόν, η συνδιδασκαλία (co- teaching), ως «μία αναδιάρθρωση των 

διαδικασιών  διδασκαλίας κατά τις οποίες δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν 

ξεχωριστά σύνολα δεξιοτήτων εργάζονται με έναν συνεργατικό και συντονιστικό τρόπο για να 

διδάσκουν από κοινού ακαδημαϊκές και συμπεριφορικές ετερογενείς ομάδες μαθητών σε 

ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» (Bauwens & Hourcade, 1995, p. 46∙Bauwens, 

Hourcade & Friend, 1989; Walsh, 1992). 

Σύμφωνα με τους Beaten & Simons (2016), η συνδιδασκαλία ορίζεται ως μια 

«εφοδιαστική τάξη» η οποία εστιάζει στην συνύπαρξη των εκπαιδευτικών μέσα στην αίθουσα 

(Fluijtetal., 2016), στην συνεταιριστική εκπαίδευση (Bauwens, Hourcade & Friend, 1989), 

στην συνεργατική (Nevin, Thousand & Villa, 2009∙Austin, 2001; Fennick & Liddy, 2001; 

Friend, Reising & Cook, 1993; Harbouretal., 2007; Idol, 2006; McKenzie, 2009; 

Rice&Zigmond, 2000; Salend, 2008; Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007) και στην 

ομαδική διδασκαλία (Baeten & Simons, 2014). Ακόμα, παρομοιάζεται ως «επαγγελματικός 

γάμος», θέλοντας να εστιάσει στην σπουδαία, ισχυρή και ισότιμη σχέση εκπαιδευτικών και 
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μαθητών αντίστοιχα, όπως ακριβώς γίνεται και στις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων 

(Friendetal., 2010∙Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007).  

Σημαντικό είναι να αναφερθούν και οι στόχοι της συνδιδασκαλίας, στο πλαίσιο 

υλοποίησής της, οι οποίοι εστιάζουν στα εξής: 1. επέκταση εκπαιδευτικών επιλογών, βελτίωση 

κοινωνικής συμμετοχής και ανάπτυξη σχολικής επίδοσης των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Mastropieri, Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi & McDuffie, 2006), 2. 

διασφάλιση της συνεργασίας, για ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρακτικών (Craig, 2007), 3. 

εξέλιξη ικανοτήτων (Dweck, 2006) και πρακτικών των δασκάλων (Wenger, 1998), π.χ. κοινά 

σχέδια, επικοινωνία, συνεργασία (Gately & Gately, 2001; Piechura- Couture, Tichenor, 

Touchton, MaCisaac & Heins, 2006; Rice, Drame, Owens & Frattura, 2007), 4. υψηλή 

ποιότητα εκπαίδευσης για όλους (Pugach & Winn, 2011), 5. καθορισμός εκπαιδευτικών ρόλων 

(Kamens 2007; Otis- Wilborn, Winn, Griffin & Kilgore, 2005), 6. εφαρμογή 

διαφοροποιημένων και εξατομικευμένων προγραμμάτων (Harbortetal., 2007), 7. ανάπτυξη 

ισότητας μεταξύ των παιδαγωγών (Mastropierietal., 2005), 8. επιδίωξη της ένταξης και της 

επιτυχίας των μαθητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη (Scruggs, 

Mastropieri & McDuffie, 2007), 9. ανάπτυξη της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, του 

συμβιβασμού, των αμοιβαίων συναισθημάτων (Gately & Gatley, 2001) και της συνεργασίας 

(Dieker & Barnett, 1990), 10. παρακολούθηση προόδων των μαθητών, ανακάλυψη 

αποτελεσματικών πρακτικών, προσαρμογή διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των παιδιών και 

υποστήριξη (Mitchell, 2014), 11. εξέλιξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών 

(Bacharach, Heck & Dahlberg, 2010; Forbes & Billet, 2010). 

Σημαντικό είναι να τονιστούν και κάποιοι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

συνδιδασκαλία κατά την εφαρμογή και υλοποίησή της, οι οποίοι είναι οι εξής:  

1. Ο συν- σχεδιασμός (co- planning), καθώς οι δάσκαλοι έχουν την ευκαιρία να 

μοιράζονται τα καθήκοντά τους, να συζητούν για την εφαρμογή της διδασκαλίας, να 

αποφασίζουν για τις στρατηγικές, το εποπτικό υλικό, να επιλεγούν το πιο σωστό μοντέλο 

διδασκαλίας και να θέτουν στόχους (Honings Feld & Dove, 2008).  

2. Η χρήση εξειδικευμένων, τροποποιημένων και διαφοροποιημένων προγραμμάτων: 

συμμετέχοντας με ενεργό τρόπο, δίνοντας ευκαιρίες μάθησης στα παιδιά με αναπηρίες 

(Murawski & Lochner, 2010).  
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3. Ο σχεδιασμός του τυπικού προγράμματος σπουδών [«διαφοροποιημένος και όχι 

διαφορετικός» (Trela & Jimenez, 2013)] μιας και οι γενικοί παιδαγωγοί είναι αυτοί που 

καθορίζονται ως καταρτισμένοι στο περιεχόμενο της μάθησης, ενώ οι ειδικοί ως ειδικοί της 

μάθησης (Scruggs et al., 2007).  

4. Ο χρόνος ώστε να υιοθετήσουν κοινές αντιλήψεις και ζητήματα που αφορούν την 

αίθουσα (π.χ. διαχείριση συμπεριφοράς παιδιών κτλ.) (Scruggs et tal., 2007∙ Honigsfeld & 

Dove, 2008).  

5. Οι όμοιες φιλοσοφίες, πεποιθήσεις, στυλ κτλ. ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς, με 

στόχο να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα μέσω της συνεργασίας τους (Mastropieri et al., 

2005).  

6. Ο καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών μέσα στην αίθουσα (Keefe & Moore, 

2004).  

7. Η υποστήριξη του διευθυντή, αφού έχει τον έλεγχο των εκπαιδευτικών, καθώς 

προτείνει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές (Grant, 2014).  

8. Η εθελοντική συμμετοχή (Friend & Bursuck, 1999).  

9. Η επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων (De France Schmidt, S., 2008).  

10. Η κοινή «ιδιοκτησία» (π.χ. η αίθουσα) (Friend & Bursuck, 1999).  

11. Η ισοτιμία στους εκπαιδευτικούς (Friend & Bursuck, 1999). 

Σύμφωνα με έρευνες (Kidas, 2017; Pavlou, 2016; Mavropalias & Anastasiou, 2016), 

φαίνεται ότι η συνδιδασκαλία έχει επιφέρει θετικά στοιχεία στους μαθητές, καθώς τους 

βοηθάει να αναπτύξουν πολλές ικανότητες και δεξιότητές, όπως π.χ. γνωστικές, κοινωνικές, 

ατομικές, συναισθηματικές. Οι σκοποί της συνδιδασκαλίας εστιάζουν στα εξής: 1. στην 

παρουσία του παιδιού της γενικής αίθουσας χωρίς τον ειδικό εκπαιδευτικό για διάστημα ίσο 

με το μισό του πρωινού ωραρίου (Παπαναστασίου, 2007), 2. στη μη συνεχόμενη παρουσία του 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στο χώρο της αίθουσας, μιας και το παιδί με μικρά, αρχάρια και 

σταθερά βήματα, θα μπορεί να παραβρίσκεται στην τάξη, χωρίς την βοήθειά του 

(Παπαναστασίου, 2016), 3. στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών επιλογών, στη βελτίωση της 

κοινωνικής συμμετοχής και στην ενίσχυση της απόδοσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες (Mastropieri, Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi & McDuffie, 2006), 4. στις κοινές 

εφαρμογές των εκπαιδευτικών, οι οποίες προσαρμόζονται στους μαθητές με ειδικές ανάγκες 

(Friend 2014; Hamilton- Jones & Moore, 2013) και 5. στην παροχή περισσότερων 

εκπαιδευτικών πρακτικών για τους μαθητές (Pijl, et al., 1997; Vislie, 2003). Έτσι, μέσω αυτού 

και οι ίδιοι οι συνδιδάσκαλοι αποκτούν γνωστικές, κοινωνικές, συνεργατικές και 

υποστηρικτικές ικανότητες για την κατάλληλη τροφοδότηση και στήριξη των μαθητών 

(Austin, e.g. 2001; Pugach & Wesson, 1995∙ Walther- Thomas, 1997). 

Επιπρόσθετα η συνδιδασκαλία, παρουσιάζεται ως ένας τύπος συνεκπαίδευσης, όπου 

γίνονται αποδεκτοί όλοι οι μαθητές (Πολυχρονοπούλου, 1999). Το 1994, η Ελλάδα ήταν μία 

από τις χώρες που υπέγραψαν για την «Διακήρυξη της Σαλαμάνκα» (UNESCO, 1994), που 

αφορούσε την συνεκπαίδευση σε παγκόσμιο πλαίσιο (Vislie, 2003). Μέσω της διακήρυξης 

αυτής, αποδείχθηκε ότι οι μαθητές με αναπηρίες είναι σημαντικό να συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση της γενικής τάξης, με προγράμματα που επικεντρώνονταν στην ένταξή τους 

(Hallahan, Kauffman, 2006) έχοντας ως στόχο να μην υπάρχουν περιορισμοί, αλλά να 

επικρατεί η ισότητα ανάμεσα στα παιδιά με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. Για την υλοποίησή της, 

υφίστανται αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς επικρατεί η συνεργασία και η 

συνύπαρξη των ειδικών και γενικών παιδαγωγών (Thousand, Nevin & Villa, 2007). Η 

εκπαίδευση λοιπόν, χωρίς αποκλεισμούς, απέδειξε θετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή της 

ένταξης (Carter et al.,2009; Cook & Friend, 2006; Naraian, 2010; Spencer, 2005) και οδήγησε 

στην επιτυχία, προωθώντας τη σχολική κουλτούρα, τη συνεργασία και την ευκολία προς την 

μάθηση (Yeung, 2012). 

Έτσι, η συνεκπαίδευση, ορίζεται ως η τοποθέτηση του παιδιού με ειδικές ανάγκες στο 

χώρο του σχολείου και ως η ενεργός συμμετοχή του στην εκπαίδευση και στις απαιτήσεις του 

σχολείου, στηριζόμενο στις δικές του ικανότητες. Αυτό επιτυγχάνεται συνεκπαιδεύοντας 

μαθητές με ή χωρίς ειδικές ανάγκες (Σούλης, 2008∙ Avramidis, Bayliss & Burden, 2000∙ 

Ζώνιου- Σιδέρη, 2000: 39∙ Πολυχρονοπούλου, 2003α∙ Zigmond, 2003∙ Στασινός, 2013∙ 

Humphrey & Lewis, 2008∙ Anderson et al., 2007: 132), υποστηρίζοντας τον καθένα ως ένα ίσο 

μέλος της κοινότητας (Brain & Shearer, 2004∙ Clough P., Corbett J., 2000∙ Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 1997: 123∙ Ainscow, 2005∙ Μιχαηλίδης, 2009, σ. 5), παρέχοντας υποστήριξη και 

εξατομικευμένη εκμάθηση για όλες τις ανάγκες (UNESCO, 2009∙ Ζησιμόπουλος Δ., 2011∙ 

Sebba J., Ainscow M., 2009∙ Porter G., 1997∙ Sebba & Ainscow, 1996: 5∙ Ainscow 1997b: 5-

6∙ Takala, Pirttimaa & Tormanen, 2009∙ Mittler, 2000, p.10) εστιάζοντας στην αποδοχή και 
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στον σεβασμό (Πολεμικός Ν., Καίλα Μ., Θεοδωροπούλου Ε., Στρόγγυλος Β., 2010∙ Strully J., 

Strully C., 1996: 149∙ Σούλης Γ., 2008∙ Slee, 2011∙ Στασίνο, 2016, σ. 59∙ Αγγελίδης & 

Στυλιανού, 2011). Η συνεκπαίδευση θέτει ως στόχο την εστίαση στην εξέλιξη των όρων ζωής 

του ατόμου με ειδικές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου, 2003α), την εκπαίδευση (ακαδημαϊκή, 

κοινωνική) και τη λειτουργία του ως ενεργό μέλος (Farell, 2004∙ Allan, 1999∙ Armstrong, 

2003). Μέσω αυτής αναπτύσσονται θετικά συναισθήματα προς τον εαυτό του και τη 

συνεργασία με συνομήλικους (Walther- Thomas, 1997∙ Σούλης, 2002: 44-45), την απόκτηση 

νέων δεξιοτήτων (Saleh, 1998∙ Beninghof, 2015; Friend 2015; Hartnett, McCoy, Weed & 

Nickens, 2014∙ Heckert, Strieker & Shaheem, 2013∙ Mantel & Eiserman, 2015∙ Murdock, 

Finneran & There, 2015; Tomlinson, 2015), την εξάλειψη διακρίσεων (Barton, 2000∙ Zoniou- 

Sideri & Vlachou, 2006∙ Σούλης, 2002: 336∙ Wolfendale, 1997: 3), την εκμάθηση δικαιωμάτων 

(Kozleski et al., 2011∙ Loreman et al., 2011∙ Mitchell, 2005∙ Forlin C., Loreman T., Sharman 

U., & Earle C., 2009) και την ανάπτυξη κουλτούρας και πρακτικής που εξαλείφουν τις 

δυσκολίες της εκπαίδευσης (Zoniou- Sideri & Vlachou, 2006∙ Corbett J., Slee R., 2000∙ 

Σούλης, 2002: 330). 

Βασικές αρχές που περιέχονται στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης είναι: (Α) η στήριξη 

τόσο των παιδιών με ειδικές ανάγκες, όσο και αυτών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

αναπηρίες, στοχεύοντας στις συνεργατικές ενέργειες μεταξύ τους, (Β) ο ορισμός των 

δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες που επικεντρώνονται στη φοίτηση και στην 

εκπαίδευσή τους στο γενικό σχολείο, μαζί με τους τυπικούς μαθητές (Mitchell, 1990), (Γ) η 

στήριξη των παιδιών μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας και η ανάλογη 

αξιολόγησή τους (Μιχαηλίδης, 2009), (Δ) η αποδοχή και ο σεβασμός προς τους μαθητές με 

ειδικές ανάγκες τα οποία αυξάνουν την συμμετοχή τους στη σχολική ζωή και εξαλείφουν την 

απομόνωσή τους (Norwich, 2000), και (Ε) η διαφορετικότητα, η ευαισθητοποίηση, η αλλαγή 

εκπαιδευτικής πρακτικής και η συνεργασία (Salend, 2001).  

Τα τελευταία χρόνια, η συνεκπαίδευση λειτουργεί ως ένας βασικός πυρήνας για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή, σε χώρες που κυριαρχεί το 

σύστημα της Ειδικής αγωγής για όλους τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, καταβάλλονται 

προσπάθειες για συνεχόμενη υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης (Evans, 1995∙ Μπάρδης, 1997).   

Επιπρόσθετα, η συνδιδασκαλία (co- teaching), παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και αποτελεί μέρος των ενταξιακών 
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πρακτικών. Είναι σημαντική, στη μείωση του στιγματισμού των μαθητών αυτών, στην 

ανάπτυξη του επιπέδου της κατανόησης και του σεβασμού προς τους συμμαθητές τους, αλλά 

και στην κοινωνική αποδοχή της γενικής τάξης στην οποία φοιτούν. Έτσι, λόγω των θετικών 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσω της συνδιδασκαλίας, οι δάσκαλοι, οι μαθητές αλλά και 

οι ίδιοι οι γονείς των παιδιών, αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητά της ως «ενταξιακή πρακτική» 

(Friend & Cook, 2013).  

Η «ένταξη» ορίζεται ως «η εγγραφή και η κανονική φοίτηση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, μέσα στις κανονικές τάξεις του Δημοτικού» (Κόμπος, 1990, 1992∙  Κυπριωτάκης, 

2001), συντηρώντας και εξελίσσοντας τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, εμπλουτίζοντάς τα με 

αξίες, σεβασμού, αλληλεγγύης και κατανόησης της διαφορετικότητας (Ζώνιου- Σιδέρη, 1996, 

1998 & Σούλης, 2002∙ Τσιναρέλης, 1993) ως αποδεκτής και σεβαστής (Ζώνιου- Σιδέρη et al., 

2012) και τέλος, συντελώντας στην δημιουργία σχέσεων μεταξύ των μαθητών (Odom, 2002). 

Ορίζεται μάλιστα και «ως μία διαδικασία δημιουργίας ενός συστήματος, υψηλότερης τάξης, 

που συνδέεται πάντα με τη διαφοροποίηση, διότι μέσα από τις νέες σχέσεις αναδύονται οι 

διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα επιμέρους συστήματα» (Klaus & Buhr, 1964, 529).  

Οι μορφές της σχολικής ένταξης είναι (Warnock, 1978, 1982∙ Ζώνιου- Σιδέρη, 1998) η 

χωροταξική,  η κοινωνική και η λειτουργική ένταξη. Στην χωροταξική, τα παιδιά με ή χωρίς 

ειδικές ανάγκες συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο αλλά σε διαφορετικά κτήρια, ενώ οι επαφές τους 

είναι περιορισμένες. Στην κοινωνική ένταξη, οι μαθητές εξελίσσουν τις κοινωνικές σχέσεις 

μέσα από κοινές δράσεις (π.χ. γιορτές, διαλείμματα, εκδρομές, κτλ.). Τέλος, η λειτουργική 

ένταξη στοχεύει στην απομάκρυνση των διακρίσεων, καθώς όλοι οι μαθητές (με ή χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) φοιτούν στην γενική τάξη, με βάση τα εξατομικευμένα 

προγράμματα.  

Επομένως, η συνδιδασκαλία, παρέχει, βοήθεια στην ένταξη των παιδιών με 

αναπηρίες, καθώς θεωρείται μία εκπαιδευτική κατεύθυνση, όπου οι δύο εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται, συν-διδάσκουν, συν-σχεδιάζουν και συν-διαχειρίζονται ζητήματα που 

σχετίζονται με τους μαθητές (Friend & Bursuck, 2009 ∙ Friend & Cook, 2012).   

Η «συνεκπαίδευση» συνδέεται με την «ένταξη» και στοχεύουν στη συμβίωση, στις 

θετικές συμπεριφορές, στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών και κοινωνικών ικανοτήτων, 

προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των συνομιλητών 

(Karagiannis A., Stainbach W., Stainback S., 1996). Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης, 

βάση του Αναλυτικού Προγράμματος του γενικού σχολείου, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
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προφέροντας ίσες ευκαιρίες για κοινωνικές σχέσεις (Mastropieri M.S., 2001) και κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (Chrishman & Mac Million, 1998). Ενυπάρχει μάλιστα η αποδοχή και η 

αναγνώριση του ατόμου ως σύνολο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχει ισότιμα σε 

όλους τους τομείς της κοινωνίας στην οποία ζει και αναπτύσσεται (Ζώνιου- Σιδέρη Α., 2011).  

Τέλος, η ένταξη όλων των μαθητών στη γενική τάξη, προϋποθέτει «Ένα σχολείο για 

όλους», στο οποίο δεν υφίστανται αποκλεισμοί και περιθωριοποιήσεις, δίνοντας σε όλους τη 

δυνατότητα της πρόσβασης στη γνώση (UNESCO, 1999, 74). Έτσι, το «Σχολείο για Όλους», 

στοχεύει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων απομακρύνοντας προκαταλήψεις και 

στερεότυπα (Vlachou, 1997) και αποδέχεται τη διαφορετικότητα ως «πηγή εμπλουτισμού των 

πολιτισμικών εμπειριών» που προσφέρει (Ainscow, 1999∙ Dank, 1996∙ Dreher, 1995∙ Dumke, 

1991∙ Haeberlin, 1991). Εστιάζει επίσης, στην ετερότητα, την παραγωγική συνεργασία, τη 

διαφοροποίηση και την ευελιξία των προγραμμάτων (Soriano & Henningsen, 1994). Αντίθετα, 

τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα δεν εστιάζουν στις διαφορετικές ικανότητες και κλίσεις 

του καθενός, αλλά παρέχουν σε όλους τα ίδια πολιτισμικά στοιχεία (Vlachou, 1997). 

Επομένως, μέσω του «Σχολείο για Όλους», προβάλλεται η συνεκπαίδευση ως ένα διαφορετικό 

στοιχείο της εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές αποκτούν πολιτισμικές εμπειρίες και 

κοινωνικοποιούνται μέσα στο περιβάλλον του σχολείου και στην κοινότητα (γενικότερα). 

Ταυτόχρονα, προετοιμάζονται οι μαθητές  ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες και 

να έχουν τις ικανότητες να συνδράμουν στις κοινωνικές τροποποιήσεις και στην ανάπτυξη 

κοινωνικών συνθήκων (Σούλης, 2002). Έτσι, το «Σχολείο για Όλους» προβάλλεται ως 

«πολυσύνθετο» και «πολύπλοκο» ζήτημα, αφού δεν αποτελεί στόχο, αλλά μέθοδο υλοποίησης, 

όπου κάθε μαθητής θα έχει την ευκαιρία να εξελίξει τις δυνατότητές του (Σούλης, 2008).  

1.2. Μοντέλα συνδιδασκαλίας.  

Η Παράλληλη στήριξη, είναι μοντέλο της συνδιδασκαλίας, στο οποίο παρέχονται 

υπηρεσίες ειδικής αγωγής στους μαθητές με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Οι μαθητές 

αυτοί, συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στην καθημερινότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, 

καθώς επιθυμούν την απόκτηση της ισότητας για κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή 

(Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013). Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα, έχουν 

ενσωματώσει την συνδιδασκαλία για μαθητές με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, καθώς υποστηρίζουν 

ότι προετοιμάζουν τους μαθητές για την κοινωνική και ακαδημαϊκή τους ζωή (Friend & Cook, 

2010; Thousand, Nevin & Villa, 2007).  

Το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, είναι σημαντικό για τα παιδιά με αναπηρίες, 

καθώς προσφέρει βοήθεια και σε άλλα μέλη, όπως π.χ. μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και 
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γενικά όλους όσους εμπλέκονται (Μαυροπαλιάς, 2013). Συγκεκριμένα, βοηθάει (α) τους 

μαθητές στο κοινωνικοσυναισθηματικό, ακαδημαϊκό, ατομικό και αυτόνομο τομέα, (β) τους 

υπόλοιπους μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες, προσφέροντάς τους αλληλεπίδραση και ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων με τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, (γ) τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, αναβαθμίζοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και (δ) τις οικογένειες, 

καθώς έχουν την ευκαιρία για συνεργασία, επικοινωνία και ένταξη με τους εμπλεκόμενους 

(Μαυροπαλιάς 2013∙ Καμπανέλλου, 2011).  

Η εφαρμογή και η υλοποίηση της συνδιδασκαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει 

αυξηθεί κατά πολύ τις τελευταίες δεκαετίες (Friend & Cook, 2010). Από το ’80 και μετά, 

πραγματοποιήθηκαν συνεχόμενες προσπάθειες για την τροποποίηση της σχολικής κουλτούρας 

(Friend & Cook, 1990) και ξεκίνησε η ενσωμάτωση ως πρωτοπόρα εμπειρία (Darragh, 

Picanco, Jully & Henning, 2011). Μάλιστα, βασικός στόχος της συνδιδασκαλίας, είναι η 

ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στο σχολείο, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών τους 

(Farrell, 2000), την υποστήριξη και την προσφορά υπηρεσιών (Murawski & Swanson, 2001). 

Οι Zoniou- Sideri, Karagianni, Deropoulou- Derou & Spandagou (2005), υποστηρίζουν την 

ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα γενικά εκπαιδευτήρια, καθώς δεν υπάρχουν 

ανατροπές ως προς την λειτουργία, τον στιγματισμό (Giangreco, 2010) και τον διαχωρισμό 

των μαθητών. Ο χώρος δηλαδή, της γενικής αίθουσας, σηματοδοτεί υψηλούς στόχους, όπου 

οι παιδαγωγοί αξιολογούν τους μαθητές ανάλογα με τις ατομικές τους ανάγκες και μοιράζουν 

τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους (Tomlinson, 2010). 

Η Παράλληλη Στήριξη, παρουσιάζεται ως ένας τύπος/μοντέλο της συνδιδασκαλίας, που 

προωθεί την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο συμμετέχοντας στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (της γενικής τάξης) (Sileo & Van Garderen, 2010). Οι τύποι της 

συνδιδασκαλίας χωρίστηκαν σε 6 μοντέλα, τα οποία είναι τα εξής (Sileo& Garderen, 2010∙ 

Σούλης, 2008∙ Μαυροπαλιάς, 2013∙ Ζώνιου- Σιδέρη & Βλάχου, 2010∙ Friend, Reising & Cook, 

1993∙ Croteau, 2000∙ Friend & Bursuck, 2009∙ Zigmond & Magiera, 2001∙ Beninghof, 2012∙ 

Friend, 2014∙ Villa, Thousand & Nevin, 2013): 

1. Ένας διδάσκει, ένας παρατηρεί (One tech- One observe). 

Δηλαδή, ο ένας δάσκαλος (γενικής) διδάσκει στην ολομέλεια και έχει τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο, ενώ ο άλλος (ειδικής) λειτουργεί ως παρατηρητής, που εστιάζει σε αυτούς που 

συμμετέχουν και στον τρόπο συμμετοχής τους, συλλέγοντας ακαδημαϊκά, συμπεριφορικά και 

κοινωνικά στοιχεία (Almon & Feng, 2012∙ Friend et al., 2010∙ Bacharach et al., 2010; Cook & 
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Friend, 1995; Graziano & Navarrete, 2012) (π.χ. ο γενικός δάσκαλος κατευθύνει μία συζήτηση 

που αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα, ενώ ο παιδαγωγός της ειδικής αγωγής παρατηρεί τα άτομα 

που συμμετέχουν και ταυτόχρονα σημειώνει). Έτσι, γίνεται γνωστό ποιοι από τους μαθητές 

χρειάζονται περισσότερη βοήθεια (συνήθως οι μαθητές με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες), ώστε 

να μπορέσουν να υποστηριχθούν, να αξιολογηθούν και να συμμετέχουν στην συζήτηση. Κατά 

την σχολική περίοδο, οι εκπαιδευτικοί μέσω της χρήσης της συγκεκριμένες τεχνικής, 

συλλέγουν δεδομένα, παρατηρούν, αξιολογούν και υποστηρίζουν τις συμπεριφορές των 

μαθητών τους (Σούλης, 2008). Απαραίτητη είναι και η εναλλαγή των ρόλων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, ώστε να μην αποτελεί μόνο ο ένας βοηθός για τον άλλον (Friend & Bursuck, 

2012).     

2. Ένας διδάσκει, ένας βοηθάει (One teach- One assist). 

Δηλαδή, ο ένας εκπαιδεύει και ο άλλος στηρίζει την εκπαίδευση (Murawski, 2009). 

Συγκεκριμένα, όταν ο ένας διδάσκει (αυτός της γενικής αγωγής συνήθως), ο άλλος περιφέρεται 

ως πάροχος βοήθειας στην τάξη, για τα άτομα που τον χρειάζονται (Sileo & Garderen, 2010∙ 

Bacharach et al., 2010; Cook & Friend, 1995; Graziano & Navarrete, 2012; Walsh & Johns, 

2004).  

3. Ομαδική διδασκαλία (Team teaching). 

Οι δύο εκπαιδευτικοί, διαμοιράζουν με ισότιμο τρόπο τις ευθύνες για τον σχεδιασμό, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος και διδάσκουν ταυτόχρονα το ίδιο 

περιεχόμενο στην ομάδα που έχει επιλέξει ο καθένας (π.χ. χρόνο, μαθησιακή διαδικασία, κτλ.) 

(Bacharach et al., 2010; Cook & Friend, 2004). Σύμφωνα με τον Silverman (1996), υλοποιείται 

το μοντέλο αυτό, όταν χωρίζουν το εκπαιδευτικό υλικό σε μικρότερα μέρη και τα 

χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια, ώστε να διδάσκουν 

στο εξής το νέο υλικό στους συμμαθητές τους (Sileo & Garderen, 2010). Κάποιοι θεωρούν το 

συγκεκριμένο μοντέλο ως το ιδανικό (Cook, 2013).  

4. Εναλλακτική διδασκαλία (Alternative teaching). 

Ο ειδικός παιδαγωγός εκπαιδεύει ένα μικρό πλήθος μαθητών με ειδικές ανάγκες (περίπου 3-8 

μέλη), ενώ ο γενικός δάσκαλος αναλαμβάνει την διδασκαλία όλης της τάξης (Sileo & 

Garderen, 2010). Παρουσιάζεται ως μία ευέλικτη διδασκαλία, παρέχοντας συγκεκριμένους 

σκοπούς και στόχους που προάγει τη συστηματική και ατομική εκπαίδευση, καθώς εξαλείφει 

τον στιγματισμό (Friend & Bursuck, 1999).  
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5. Παράλληλη διδασκαλία (Parallel teaching). 

Οι εκπαιδευτικοί συν- σχεδιάζουν, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ομάδα που έχει επιλέξει, 

διδάσκοντας το ίδιο αντικείμενο, την ίδια χρονική στιγμή, στον ίδιο χώρο (δηλ., η αίθουσα 

είναι διαχωρισμένη σε 2 ομάδες) (Murawski, 2009∙ Μαυροπαλιάς, 2013∙ Friend & Bursuck, 

1999∙ Cook & Friend, 1995; Graziano & Navarvete, 2012; Villa, Nevin & Thousand, 2004). 

Οι ομάδες δεν τροποποιούνται, αλλά χρειάζεται ο σωστός συντονισμός, ώστε όλοι να 

λαμβάνουν παρόμοιες διδακτικές οδηγίες (Croteau, 2000). Επομένως, δίνεται η δυνατότητα 

στους δασκάλους, να επικεντρωθούν σε μία μικρή ομάδα, όπου θα την τροφοδοτούν με 

εξατομικευμένη, διαφοροποιημένη και προετοιμασμένη διδασκαλία, προσφέροντας 

ταυτόχρονα στα άτομα με αναπηρία πιο στοχευμένη και πρακτική εκπαίδευση (Sileo & 

Garderen, 2010).  

6. Σταθμός διδασκαλίας (Station teaching).  

Οι δάσκαλοι, συν- σχεδιάζουν κοινές αλλά διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες εστιάζουν 

στους εκπαιδευτικούς στόχους της διδασκαλίας και απευθύνονται σε ποικιλόμορφες ομάδες 

που απαρτίζονται από οργανωμένες γωνιές που υπάρχουν στην αίθουσα. Δηλαδή, διαχωρίζουν 

την τάξη σε τρεις (3) ομάδες και η κάθε ομάδα απασχολείται με διαφορετικές δραστηριότητες 

(Sileo & Garderen, 2010), εφαρμόζοντας τρεις (3) σταθμούς: 1. ο γενικός δάσκαλος είναι 

υπεύθυνος για την εκπαίδευση της κάθε ομάδας (δηλαδή διδάσκει ξεχωριστά τις ομάδες), 2. ο 

ειδικός εκπαιδευτικός αναλαμβάνει, διδάσκοντας καθεμία από τις ομάδες ξεχωριστά, 3. τα 

παιδιά της κάθε ομάδας δουλεύουν ατομικά-εταιρικά-ομαδικά, χωρίς την υποστήριξη κάποιου 

εκπαιδευτικού (Σούλης, 2008). Κάθε δραστηριότητα περιέχει διαφορετικές πλευρές ενός 

διδακτικού αντικειμένου, καθώς πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της τάξης, 

περιέχοντας κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα, όπου ο κάθε μαθητής περνάει με την σειρά 

από κέντρο σε κέντρο. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως καθοδηγητές, ενώ οι μαθητές 

εργάζονται σε διαφορετικές γωνιές της τάξης (Ζώνιου- Σιδέρη & Βλάχου, 2010), καθώς 

μειώνεται η αναλογία μαθητή- δασκάλου (Almon & Feng, 2012). Συμπερασματικά, στην 

αίθουσα εφαρμόζεται ενεργητική διδασκαλία, βελτιωμένη συμμετοχή και τα παιδιά αποτελούν 

ένα μέσο όπου δέχονται πολλές  πληροφορίες (Σούλης, 2008). 

Η εφαρμογή και η υλοποίηση της συνδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Παράλληλης 

Στήριξης, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω μοντέλα, ανάλογα με την 

δυναμική της τάξης, το γνωστικό αντικείμενο, τις συνθήκες εργασίας και το μοντέλο που 

κρίνουν οι εκπαιδευτικοί ως επιτυχημένο (Morocco & Aguilar, 2002∙ Rainforth & Englang, 



 
18 

1997∙ Reeve & Hallahan, 1994∙ Walther- Thomas, 1997∙ Walther- Thomas et al., 2000). 

Θεωρείται τέλος, σημαντικό οι ισότιμοι ρόλοι και η προώθηση συμμετοχής των παιδιών από 

τους εκπαιδευτικούς (Morocco & Aguilar, 2002).  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, δεν ταυτοποιείται με κάποιο 

από τα μοντέλα συνδιδασκαλίας, αλλά θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στο μοντέλο «Ο ένας 

διδάσκει- Ένας βοηθάει, One Teach- One Assist» (Μαυροπαλιάς, 2013; Friend & Bursuck, 

2009∙ Friend & Cook, 2012), αποδεικνύοντας ότι και ο παιδαγωγός της ειδικής αγωγής 

ευθύνεται για όλη την τάξη, λύνοντας και επεξηγώντας θέματα που απασχολούν όλους τους 

μαθητές με ή χωρίς ειδικές ανάγκες (Mavropalias & Anastasiou, 2016). Παρ’ όλα αυτά, έχουμε 

τις εξής διαφορές: 1. Στην Παράλληλη Στήριξη, ο ειδικός δάσκαλος απευθύνεται σε ένα παιδί 

με αναπηρία και όχι σε όλη την γενική τάξη, όπως το μοντέλο «Ο ένας διδάσκει- Ένας βοηθάει, 

One Teach- One Assist», καθώς δεν στοχεύει γενικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και 2. Ο 

ειδικός παιδαγωγός είναι δίπλα στο παιδί με ειδικές ανάγκες, χωρίς να υποστηρίζει την 

ολομέλεια όταν χρειάζεται βοήθεια (Μαυροπαλιάς, 2013).  

1.3. Θεσμικό Πλαίσιο της Παράλληλης Στήριξης.  

Σύμφωνα με τις δύο τελευταίες νομοθεσίες του 2817/2000 και 3699/2008 που 

απευθύνονται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να φοιτούν σε γενικές αίθουσες του γενικού σχολείου (Δ/νση 

Ειδικής Αγωγής, 2007).  

Συγκεκριμένα, το 2000, εφαρμόστηκε ο νόμος 2817/2000 με την αφετηρία των Κέντρων 

Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στον κάθε νομό. Ο νόμος αυτός 

(άρθρο 35, παρ.3 του νόμου 3699/08) προϋπέθετε την φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

στο γενικό σχολείο, παρέχοντας βοήθεια από τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. Η πολιτεία, 

κατέβαλε παραγωγικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση της ειδικής αγωγής στην 

εκπαίδευση, έχοντας ως στόχο την κοινωνική ένταξη των μαθητών (Σούλης, 2002). Ο υπάρχον 

νόμος προήγαγε τη σχολική συνεκπαίδευση και την εκπαιδευτική στήριξη των μαθητών στο 

χώρο του σχολείου, είτε παρακολουθώντας τα μαθήματα στη γενική τάξη με Παράλληλη 

Στήριξη από κάποιον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, είτε από κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα 

ένταξης (Πολυχρονοπούλου, 2003α). 

Έπειτα, με το νόμο 3699/2008, ο οποίος αντικαταστάθηκε ο Ν.2817/ 2000 και ισχύει 

όπως έχει τροποποιηθεί με τα αρ.26 του ν.3879/2010, αρ.56 του ν.3966/ 2011, αρ.28 του 

ν.4186/2013, αρ. 14 του ν. 4229/ 2014 και αρ. 46 του ν. 4264/ 2014. Ο νόμος 3699/ 2008 

(Άρθρο 2), εστίαζε στην οργάνωση της Ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, θέτοντας στόχους με 
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πυρήνα τις ικανότητες των παιδιών, την ένταξή τους στο σχολείο, την κοινωνική τους ζωή 

αλλά και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Όριζε δηλαδή, την Παράλληλη Στήριξη, 

ως μία μορφή συνδιδασκαλίας, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω των τμημάτων ένταξης, ειδικών 

σχολείων και κατ’ οίκον εκπαίδευση μέσω της ύπαρξης και της διαμόρφωσης μιας πλήρης 

πρόσβασης από μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες όλης της κοινωνίας. 

(Stefanidis & Strogilos, 2015∙ Strogilos & Stefanidis, 2015). 

Ο ίδιος νόμος (3699/2008), του Άρθρου 6, με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία ή με ε.ε.α.» καθιέρωσε τη φοίτηση των παιδιών που εκπαιδεύονταν στο 

γενικό σχολείο με Παράλληλη Στήριξη, από εκπαιδευτικούς της γενικής ή ειδικής αγωγής, 

ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (3699/2008- ΦΕΚ199/ A, άρθρο 6). Έτσι, η 

Παράλληλη Στήριξη είχε τη δυνατότητα να εφαρμόζεται και μέσα από εξειδικευμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, εξασφαλίζοντας την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες 

(Ν.3699/2008, αρ.6., παρ.1, εδαφ.β όπως τροποποιήθηκε από το αρ.56 του Ν.3966/2011).  

Έτσι, με τις νομοθεσίες του 2817/2000 και 3699/2008, επικράτησε η υποστήριξη των 

παιδιών με αναπηρία στο χώρο του γενικού σχολείου, μέσα από τα προγράμματα Παράλληλης 

Στήριξης. Το πρόγραμμα αυτό, παρουσίαζε κοινά στοιχεία με το μοντέλο της συνδιδασκαλίας 

«ένας διδάσκει, ένας βοηθάει» (Friend&Bursuck, 2009; Friend&Cook, 2012). Έτσι, η φοίτηση 

των μαθητών αυτών στο γενικό σχολείο, απαιτεί την συνεργασία ανάμεσα στους παιδαγωγούς 

αλλά και στο υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής κοινότητας. (Mavropalias & Anastasiou, 

2013). 

Τέλος, η ειδική εκπαίδευση έχει επικρατήσει στο εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία 20 

χρόνια, ως αυτόνομη και ανεξάρτητη (Φραγκουδάκη, 1997; Δημάρας, 1973-’74; Μπουζάκης, 

2002β). 

1.4. Αντίληψη του ρόλου των συνδιδασκάλων στην υλοποίηση της 

Παράλληλης Στήριξης.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών που υλοποιούν τη συνδιδασκαλία  είναι σημαντικός, ισχυρός 

και απαραίτητος (Neave, 1998), διότι αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την εκμάθηση και 

είναι πηγή για την αποτυχία ή επιτυχία του κάθε ατόμου (Saleh, 1998). Έτσι, χρειάζεται 

συνεργασία ανάμεσά τους, ώστε να καταλήγουν σε κοινούς στόχους, αποφάσεις, προσδοκίες, 

προγράμματα, σχέδια, κτλ., προϋποθέτοντας νέες δεξιότητες οι οποίες εστιάζουν στην 

οργάνωση, στην επικοινωνία και στη συμβουλευτική, σε επιτεύγματα δηλαδή που 

κατευθύνουν από μόνα τους την εκπαίδευση (Saleh, 1998). 
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Ο ρόλος τους, δεν είναι πάντα εύκολος και συμβατός, διότι ο κάθε παιδαγωγός 

λειτουργεί με διαφορετικούς ρόλους όπως π.χ. αυτόν του παιδαγωγού, του δασκάλου, του 

αξιολογητή και του επόπτη, καθώς διδάσκουν σε ένα μικτό περιβάλλον και απευθύνονται σε 

μαθητές με ετερογενείς ικανότητες, δεξιότητες και ανάγκες (Κωνσταντίνου, 2015). Οι 

εκπαιδευτικοί, συν- αποφασίζουν, συνεργάζονται, συν- σχεδιάζουν, συν- διοργανώνουν, συν- 

αξιολογούν, κτλ. (Bauwens & Hourcade, 1995), καθώς όσο εστιάζουν σε αυτές τις ενέργειες, 

τόσο περισσότερες εμπειρίες, ικανότητες, δεξιότητες, εργασιακές συνθήκες και εξοικείωση, 

αποκτούν (Edgestrom, 1994).  

Συγκεκριμένα, οι ρόλοι των παιδαγωγών είναι οι εξής: 1ον) Ο δάσκαλος της γενικής 

αγωγής είναι υπεύθυνος για όλη την αίθουσα και για τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στην 

αίθουσα (δεν έχει δηλαδή αποκλειστική ευθύνη μόνο ο παιδαγωγός της Παράλληλης Στήριξης)  

ενώ, 2ον) Ο Δάσκαλος της Παράλληλης Στήριξης είναι βοηθός, υποστηρικτής, δίνει 

συμβουλές, ενθαρρύνει τόσο τους μαθητές της αίθουσας, όσο και τον δάσκαλο της γενικής 

αγωγής, καθώς προσπαθεί να εντάξει με ενθαρρυντικό τρόπο τους μαθητές με ειδικές ανάγκες 

στο γενικό τμήμα (Ζώνιου- Σιδέρη, 1998). Ακόμα, (α) ο γενικός δάσκαλος είναι εξοικειωμένος 

με στόχους, λειτουργίες, συνοχή, περιεχόμενο αναλυτικού προγράμματος, έχει γνώση για τα 

γνωστικά αντικείμενα και απαρτίζεται από εμπειρία οργάνωσης και διαχείρισης της σχολικής 

αίθουσας, ενώ (β) ο ειδικός δάσκαλος, χρησιμοποιεί εξατομικευμένη, διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, αξιολογεί τις ικανότητες του κάθε μαθητή, έχει γνώση πάνω στα θέματα της 

αναπηρίας, χρησιμοποιεί εφαρμογές που βοηθούν στην τροποποίηση του αναλυτικού 

προγράμματος και έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται και να αναλύει τις συμπεριφορές 

(Klinger & Vaughn, 2002).  

Με βάση ερευνητικά δεδομένα οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής εμφανίζουν να 

έχουν ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στη λειτουργία της τάξης, ενώ οι εκπαιδευτικοί της 

ειδικής αγωγής έχουν βοηθητικό ρόλο και το έργο τους εστιάζεται αποκλειστικά στους 

μαθητές με αναπηρίες που αυτοί υποστηρίζουν (Μαυροπαλιάς, 2013). Επομένως, γίνεται 

κατανοητό, ότι η συνεργασία στο σχολικό χώρο, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, 

προτρέποντας τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται και να ορίζουν κοινούς στόχους με 

ισότιμο τρόπο (Παπαναστασίου, 2016). Τέλος, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί α. να 

βρίσκονται ταυτόχρονα στην ίδια αίθουσα, β. να είναι συνυπεύθυνοι για την εκπαίδευση, την 

διδασκαλία και τον σχεδιασμό των μαθητών με ή χωρίς αναπηρίες και γ. να διδάσκουν 

παράλληλα την ύλη (Rice & Zigmond, 2000). 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, με βάση ερευνητικά δεδομένα, ορίζουν τον 

ρόλο τους ως κυρίαρχο, ενώ αυτοί της ειδικής αγωγής μοιράζουν συγκεκριμένες ικανότητες, 
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για να εξασφαλίσουν γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές (Bredekamp, 1987 στο 

McCormck, Noonan, Ogata & Heck, 2001, σελ. 2). Οι γενικοί εκπαιδευτικοί, αισθάνονται 

απροετοίμαστοι και λιγότερο σίγουροι για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, την 

αξιολόγηση και την παρακολούθηση των μαθητών με την χρήση εξατομικευμένων 

προγραμμάτων, ενώ οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, νιώθουν πιο έτοιμοι αναφορικά με 

τον σχεδιασμό, τα καθήκοντα, τα περιεχόμενα, την πρόοδο των μαθητών, καθώς ακολουθούν 

και εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα, παρέχοντας τις απαραίτητες προσδοκίες 

(Conderman & Johnston- Rodriguez, 2009).  

Σύμφωνα με τον Μαυροπαλιά (2013), θεωρούνται άνισοι οι ρόλοι και οι ευθύνες των  

παιδαγωγών της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, του προγράμματος της Παράλληλης 

Στήριξης. Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού, αποδίδεται ως συμπληρωματικός του γενικού, 

καθώς απευθύνεται μόνο σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, ενώ αυτός της γενικής αγωγής 

απευθύνεται στην ολομέλεια, έχοντας την κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση. Έτσι, οι γενικοί 

δάσκαλοι παρουσιάζονται ως «αρχηγοί», «αξιολογητές» και «υπεύθυνοι» της σχολικής 

αίθουσας, θεωρώντας τους ειδικούς ως «βοηθούς» τους (Embury & Dinnesen, 2012). Παρ’ 

όλα αυτά οι παιδαγωγοί της συνεκπαίδευσης, είναι σημαντικό να διαμοιράζονται τον χρόνο 

[που είναι προαπαιτούμενος για την επιτυχία (Murawski, 2010)], για τον συν- σχεδιασμό και 

για τη λήψη αποφάσεων (Austin 2001∙ Buckley, 2005) και να συζητούν για θέματα που 

αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους (Mastropieri et al., 2005).  

Συνοπτικά, οι γενικοί δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για τα προγράμματα σπουδών, ενώ οι 

ειδικοί, εστιάζουν στις εκπαιδευτικές πρακτικές (Ripley, 1997). Δηλαδή, οι δάσκαλοι της 

γενικής είναι οι «κύριοι περιεχομένου», ενώ αυτοί της ειδικής αγωγής είναι οι «κύριοι 

πρόσβασης» (Villa et al., 2008). Ο εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής αναπτύσσει δεξιότητες 

διαχείρισης της τάξης και της προσαρμογής του προγράμματος σπουδών [δηλαδή χρειάζεται 

να μάθει επιπλέον στοιχεία για τους μαθητές με αναπηρία (Friend & Cook, 1990)], ενώ αυτός 

της ειδικής αγωγής, επικεντρώνεται περισσότερο στις γνώσεις για το περιεχόμενο του 

αναλυτικού προγράμματος (Austin, 2001), δηλαδή χρειάζεται επιπλέον γνώσεις για τα 

προγράμματα σπουδών (Friend & Cook, 1990). Έτσι και οι δύο χρειάζεται να προετοιμαστούν 

και να κοινωνικοποιηθούν (Barth, 1990; Fried & Cook).  

Επομένως, ως καθήκον του ειδικού δασκάλου, είναι: (α) να πληροφορηθεί από τον 

διευθυντή για τις ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί η Παράλληλη στήριξη (μετά 

από απόφαση του ΚΕΔΔΥ) και να ακολουθήσει  η ένταξη του ειδικού συμβούλου της ειδικής 

αγωγής, (β) να αξιολογήσει τις εκπαιδευτικές ικανότητες των παιδιών, να οργανώσει 

εξατομικευμένα και διαφοροποιημένα προγράμματα, σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ και τον 
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σχολικό σύμβουλο της ειδικής αγωγής, (γ) να προγραμματίσει πρακτικές που υλοποιούνται 

μέσα και έξω από την τάξη, (δ) να συνεργαστεί με το ΚΕΔΔΥ και τον σχολικό σύμβουλο για 

τα προβλήματα που προκύπτουν, (ε) να δημιουργήσει ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τα παιδιά (ΦΕΚ, 449/2007).  

Ενώ, ο εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής, είναι υπεύθυνος για την επέκταση του ρόλου 

του, είναι πρόθυμος και κατάλληλα εκπαιδευμένος για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των 

παιδιών, είναι ικανός να διαχειριστεί την αίθουσα, αποφεύγοντας την κατηγοριοποίηση και το 

στιγματισμό των μαθητών με ειδικές ανάγκες (Δόικου, 2000: 74). Σημαντική προϋποθέση 

αποτελούν οι αποκληθέντες γνώσεις για θέματα της ειδικής αγωγής (Hammond & Ingalls, 

2003) και η θετική στάση απέναντι στο διαφορετικό, ώστε να ενσωματώσει τους  μαθητές με 

ειδικές ανάγκες και να τους αποδεχτεί (Ja Kupcak, 1998). 

Ακόμα, ο δάσκαλος της Παράλληλης Στήριξης, συνεργάζεται με πολλά μέλη του 

σχολείου, π.χ. με  φορείς, ειδικούς, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγείας, 

σχολικούς συμβούλους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, κτλ. (Ζώνιου- Σιδέρη, 

1998), ενώ έχει και τον ρόλο του συμβουλευτή για να ενημερώνει γονείς, μαθητές, προσωπικό 

σχολείου και τους υπόλοιπους φορείς (Σούλης, 2002).  Δεν έχει μόνο την απόλυτη ευθύνη του 

παιδιού με ειδικές ανάγκες, αλλά έχει ενεργό ρόλο στην αίθουσα, μοιράζοντας βοήθεια και 

στους υπόλοιπους.  

Σημαντικό είναι να προστεθεί ότι ο ρόλος του παιδαγωγού της Παράλληλης Στήριξης, 

τροποποιείται διαρκώς. Έτσι, δεν παρακολουθεί μόνο τη διδασκαλία, αλλά συμμετέχει ενεργά 

στο σχεδιασμό, στις αποφάσεις, στις τροποποιήσεις και μαζί με τον γενικό δάσκαλο 

προετοιμάζουν την διδασκαλία, αξιολογούν και θέτουν στόχους (Ζώνιου- Σιδέρη, 2004). 

Γίνεται αναφορά δηλαδή, στην ανταλλαγή ρόλων και στην βοήθεια του σχεδιασμού 

(Παπαναστασίου, 2017).  

Άρα, οι συνδιδάσκαλοι, είναι σημαντικό να αφιερώνουν χρόνο μεταξύ τους, ώστε να 

γνωρίζονται και να είναι πρόθυμοι και άνετοι για τη συνεκπαίδευση (Adams & Cessna, 1991; 

Bradley, King- Sears & Tessier- Switlick, 1997; Cook & Friend, 1995; Murawski, 2003), να 

μπαίνουν στις σκέψεις του συναδέλφου, ώστε να οδηγηθούν σε μία αποτελεσματική 

εκπαίδευση για όλους, αναπτύσσοντας έτσι μία συνεργασία με διαπροσωπικές τους δεξιότητες 

(Hourcade & Bauwens, 2003) και να μοιράζονται συχνά προσωπικές τους εμπειρίες (Scruggs, 

Mastropieri & McDuffie, 2007). Επομένως, χρειάζεται να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, 

να σέβονται, να υιοθετούν αντίστοιχες δεξιότητες, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, ώστε η 

συνδιδασκαλία να θεωρείται ως ένας σημαντικός δεσμός που οδηγεί στην μάθηση (Sileo, 
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2011). Πρέπει λοιπόν, να αλληλεπιδρούν, να συζητούν, να επικοινωνούν, να αναπτύσσουν και 

να αναβαθμίζουν τη διδασκαλία τους, να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τους μαθητές και 

να επεκτείνουν τον ρόλο τους μέσα στην αίθουσα (Gallo- Fox & Scantlebury, 2016), 

κατευθυνόμενοι πάντα σε νέες προσεγγίσεις (Amar & Ben- David, 2016; Brown, 2016). 

Επίσης, θα πρέπει  να αξιολογούν τις ικανότητες και τις ανάγκες των παιδιών και στη συνέχεια 

να τις χρησιμοποιούν ως μοναδικά στοιχεία, κατευθυνόμενοι προς τα επιθυμητά αποτελέσματα 

(Conderman, Bresnahan & Pedersen, 2008; Fatting & Taylor, 2008; Murawski & Dieker, 2004; 

Villa, Thsousand & Nevin, 2008).  

Τέλος, αν επικρατήσουν οι εποικοδομητικές σχέσεις, μεταξύ και των εκπαιδευτικών και 

των ίδιων των μαθητών σε μία «κανονική» αίθουσα (Stainback & Stainback, 1996), τότε τα 

παιδιά θα είναι ευπρόσδεκτα, θα δέχονται περισσότερο υποστήριξη (Pavri & Lufting, 

2001∙Murray, 2001), θα αναπτυχθούν οι αλληλεπιδράσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητές τους 

(Patrick, Rayan & Kaplan, 2007). Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί, ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί 

της γενικής αγωγής αμφιβάλλουν για την ύπαρξη των ειδικών εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη, 

διότι πολλές φορές δεν τροποποιούν τη διδασκαλία διότι  (α) υπάρχει μεγάλος αριθμός 

παιδιών, (β) δυσκολία για αλλαγές του χώρου και (γ) ο εκπαιδευτικός δεν έχει χρόνο για να 

προετοιμαστεί κατάλληλα για τόσους μαθητές (Keefe & Moore, 2004). Οι γενικοί 

εκπαιδευτικοί, αν και είναι πρόθυμοι και σύμφωνοι με την ένταξη των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, είναι πολύ μακριά από τις προσεγγίσεις και τις 

κατευθύνσεις της ειδικής αγωγής (Scruggs & Mastropieri, 1996).  

1.5. Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των συνδιδασκάλων στην 

υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης.   

 Μέσω της συνεργασίας των εκπαιδευτικών, προβάλλονται καινοτόμοι μέθοδοι και 

πρακτικές, αναπτύσσονται η ενταξιακή κουλτούρα, το ήθος του σχολείου, επιλύονται 

δυσκολίες, απομακρύνονται οι κατηγοριοποιήσεις, διαμοιράζονται ελπίδες για όλους τους 

μαθητές και στηρίζεται η διαφορετικότητα (Aincowetal., 2006∙ Lee, 2007). Απαραίτητα 

στοιχεία θεωρούνται η ανοιχτοσύνη, ο σεβασμός στην ετερότητα, η συνεργασία και η ισότητα 

μεταξύ τους (Sapon- Shevin, 2010∙Scorgie, 2010). Έτσι, η συνεργασία προσφέρει θετικά 

στοιχεία σε όσους συμμετέχουν στην εκπαίδευση σε επίπεδο διδακτικό, μαθησιακό, 

κοινωνικό, προσωπικό, επαγγελματικό και σχολικό (Dettmer, Thurston&Dyck, 2005).  

Επομένως, χρειάζεται η συνεργασία [είναι  δηλαδή δεσμός ένωσης που φέρει την 

επιτυχία (Friend, 1991b)] μεταξύ των ειδικών και γενικών παιδαγωγών, για την εκπαίδευση 
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των παιδιών σε μία σχολική κοινότητα όπου φοιτούν μαθητές με ή χωρίς ειδικής ανάγκες, αλλά 

νοείται και η ταυτόχρονη συνεργασία με τους ειδικούς φορείς όπως π.χ. ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς, διευθυντές, κτλ. (Evans, 2000). Η κατάλληλη συνεργασία, απαιτεί 

την ένταξη, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες, την προσαρμογή στην ομάδα (Kamens, 

2007; Otis- Wilbornetal., 2005; Stayton&McCollum, 2002) και την αίσθηση της 

αποτελεσματικότητας για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες (Silveman, 2007). 

Η συνεργασία τους, είναι ουσιαστικά η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο άτομα με ίση δύναμη 

της θέλησής τους, προκειμένου να συναποφασίζουν και να στοχεύουν σε ένα κοινό στόχο 

(Cook&Friend, 1992, 5). Μέσα από αυτή τη συνεργασία επωφελούνται και οι δύο [π.χ. ο 

γενικός εκπαιδευτικός, αντιλαμβάνεται τους στόχους των μαθητών με αναπηρία και τους 

τρόπους βοήθειας, ενώ ο ειδικός εκπαιδευτικός κατανοεί το αναλυτικό πρόγραμμα και τις 

προσδοκίες του, αφιερώνοντας χρόνο για την δημιουργία εναλλακτικών, διαφοροποιημένων 

δραστηριοτήτων (Embury & Dinnesen, 2012)], αφού ο καθένας είναι προικισμένος με 

μοναδικές γνώσεις και εμπειρίες (Cook & Friend, 2006; Garderen et al., 2009).  

Η συνεργασία των παιδαγωγών μπορεί να καθοριστεί ως «ανταλλαγή πληροφοριών» 

μεταξύ των εμπλεκόμενων, μέσω ανοιχτών συζητήσεων, σεβασμού και κοινής στοχοθεσίας 

(Murata & Tan, 2009). Ως στόχος της ορίζεται, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών, 

εξισορροπώντας την διαφορά μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών επιδόσεων, μέσω της 

συνεργατικής πρακτικής των εκπαιδευτικών (Smith & Leonard, 2005). Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι, η συνεργασία δεν επιτυγχάνεται μόνο με την συνύπαρξη, την συμπάθεια, τον 

χρόνο σε κοινές δραστηριότητες, αλλά προϋποθέτει προσπάθεια, εκπαίδευση, επιμέλεια 

(Robinson & Buly, 2007), συν-απόφαση και ευθύνη (Carter et al., 2009). Παρ’ όλα αυτά, 

γίνεται λόγος για μία αόριστη και δύσκολη συνεργασία μεταξύ τους, διότι αυξάνονται διαρκώς 

τα δεδομένα και οι πρακτικές που πρέπει να τηρούνται στην τάξη (Lieber et al., 1997; Mc 

Cormick et al., 2001; Minke Bear, Deemer & Griffin, 1996; Peck,  Furman & Helmstetter, 

1998).  

Οι Bauwens και Hourcade (1995), ορίζουν την «συνεργασία» ως «μία μορφή 

αναδόμησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών κατά την οποία δύο ή περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων συνεργάζονται για να στηρίξουν 

ακαδημαϊκά και συμπεριφορικά ανομοιογενείς ομάδες μαθητών σε ενταξιακά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα» (Walter- Thomas, 1997). Επίσης, ορίστηκε και ως «αναδιάρθρωση διδακτικών 

διαδικασιών στις οποίες  δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν ξεχωριστές δεξιότητες 
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και εργάζονται σε μία συν-ενεργή και συντονισμένη ομάδα για κοινή διδασκαλία με διαφορές 

στις ακαδημαϊκές και συμπεριφορικές δεξιότητες των ατόμων, σε ολοκληρωμένα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» (Bauwens & Hourcade, 1995, p. 46). Ακόμα, παρουσιάστηκε ως 

μία κοινή προσπάθεια ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα, με στόχο την υλοποίηση κοινών 

στόχων και προτεραιοτήτων (Keyser, 2014). Η συνεργασία θεωρείται επίσης ως μία πτυχή 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα μέλη, που εμπλέκονται με την θέλησή τους 

σε κοινές αποφάσεις, στόχους και αποτελέσματα (Cook & Friend, 1992, 5∙ Friend & Cook, 

2017, p.6∙ Conderman, 2009; Zindler, 2009). Τέλος, παρουσιάζεται ως ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ έμπειρων μελών, οι οποίοι είναι απαραίτητο να επικοινωνούν, να 

συνεργάζονται, να σέβονται, να εργάζονται προς έναν κοινό στόχο (Murata & Tan, 2010). 

Η συνεργασία στοχεύει στην ύπαρξη ποικιλότροπων επιλογών για μαθητές με ειδικές 

ανάγκες (Friend & Cook, 2010), στη βελτίωση των επιτευγμάτων των παιδιών, ώστε να 

καλύψουν και να εξαλείψουν το χάσμα μεταξύ των ΄΄υψηλών΄΄ και ΄΄χαμηλών΄΄μαθητών 

(Smith & Leonard, 2005), στη χρήση διαφοροποιημένων, εξατομικευμένων τεχνικών (Harbort 

et al., 2007), γνώσεων, στρατηγικών και δεξιοτήτων (Mastropieri et al., 2005), στο 

διαμοιρασμό ευθυνών, στην απόκτηση νέων παιδαγωγικών ιδιοτήτων, προσεγγίσεων και 

μεθόδων (Cook & Friend, 1995∙ Wenzlaff et al., 2002), στην επικοινωνία, στις εφαρμογές, 

στον έλεγχο, στην αξιολόγηση και στην φιλοδοξία, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τους 

μαθητές σε ακαδημαϊκό και συμπεριφορικό επίπεδο (Sileo & Garderen, 2010), στην ένταξη 

των μαθητών στην γενική τάξη, ώστε να εξαλειφθεί η κατηγοριοποίηση ή ο στιγματισμός του 

μαθητικού κοινού (Ainscow et al., 2006∙ Barton, 2003∙ Βλάχου & Σιδέρη, 2010) και τέλος 

στην ανάπτυξη αυτοκριτικής και θέλησης για συμμετοχή (Lee, 2007; Friend & Cook, 2003, 

2010).  

Έτσι, η καλή και επιτυχημένη σχέση ανάμεσα στους συνδιδασκάλους, βοηθάει τη 

συνεργασία και επιφέρει επιθυμητά αποτελέσματα για την υλοποίηση και εφαρμογή του 

μοντέλου της συνδιδασκαλίας (Καμπανέλου, 2011). Αντίθετα όμως, μπορεί να επιφέρει και 

μεγάλα εμπόδια (Otis- Wilbornetal.,  2005), όταν έχει μη δομημένες διδασκαλίες (Kamens, 

2007; Otis- Wilborn et al., 2005). Ωστόσο, τα εμπόδια δημιουργούνται  όταν υπάρχει  έλλειψη 

χρόνου, που οδηγεί σε γρήγορες και πρόχειρες αποφάσεις (Cook & Friend, 1991a; Idol & 

West, 1991; Redditt, 1991) και έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης των 

συζητήσεων (Cook & Fiend, 1991). Ακόμα, η αίσθηση της απειλής από τη συνύπαρξη των 

συνδιδασκάλων (Laycock, Gable & Korinek, 1991∙ Darling- Hammand & Richardson, 2009) 
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και ο ανταγωνισμός που δημιουργείται μεταξύ τους (Kruse & Louis, 1997) μπορεί να 

επηρεάσει τη συνεργασία. Τέλος, οι αντιπάθειες των νέων ιδεών από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους δασκάλους (Smith & Scott, 1990), ο φόβος και το άγχος για την κριτική των 

γενικών εκπαιδευτικών από τους ειδικούς παιδαγωγούς (Cook & Friend, 1996), οι μη 

προκαθορισμένοι ρόλοι και προσδοκίες για την εξέλιξη (Walter- Thomas, 1997), ο 

παρατηρητικός ρόλος του ειδικού εκπαιδευτικού (Weiss & Lloyd, 2002), οι τροποποιήσεις των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Cramer & Nevin, 2006, p. 272∙ Cook, 2002), οι πεποιθήσεις 

και οι καταστάσεις που έχει βιώσει ο κάθε εκπαιδευτικός (Austin, 2001; Besic, Paleczek, 

Krammer & Gasteiger- Klicpera, 2017; Douglas, Kynearson, Yoon Yoon & Diefes- Dux, 2016; 

Minke, Bear, Deemer & Griffin, 1996; Murata, 2002), η ταυτότητα, οι αξίες (Bullough, 2015; 

Strogilos&Tragoulia, 2013), η εκπαιδευτική φιλοσοφία (Murata, 2002) που πρεσβεύει ο κάθε 

εκπαιδευτικός, η υποστήριξη των μορφών διδασκαλίας (Jang, 2006) και η υλοποίηση 

συγκεκριμένων (μόνο) διδακτικών πρακτικών (Kinshuk, Chen, Cheng & Chew, 2016) μπορεί 

να επηρεάσει την καλή και επιτυχημένη σχέση μεταξύ των συνδιδασκάλων.  

Παρ’ όλα αυτά, οι παραπάνω δυσκολίες, μπορούν να επιλυθούν αν αυξηθεί ο βαθμός 

συνεργασίας μεταξύ των ειδικών και γενικών παιδαγωγών στις τάξεις συνεκπαίδευσης. Έτσι, 

με βάση ερευνητικά δεδομένα, οι παιδαγωγοί αυτοί που εργάζονται στις τάξεις αυτές, έχουν 

την ικανότητα να αναπτύξουν δεξιότητες και χαρακτηριστικά όπως την επιμονή, την υπομονή, 

τις δεξιότητες συνεργασίας, σε αντίθεση  με την εργασία σε κανονικές τάξεις (Καμπανέλλου, 

2011).  

Είναι σημαντικό, να αναφερθούν και κάποιοι υποστηρικτικοί τύποι που επηρεάζουν 

θετικά τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, οι οποίοι 

λειτουργούν ως αρωγοί στην συνεργασία μεταξύ τους (DeFrance Schmidt, 2008). Έτσι, 

κάποιοι από τους τύπους είναι οι ακόλουθοι: 

 Η εθελοντική συνεργασία, δηλαδή η συνεργασία που έχει δοθεί/ ορισθεί από κάποιον 

και δεν έχει επιλεχθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Friend & Bursuck, 1999; 

Hourcade & Bauwens & DeFrance Schmidt, 2008).   

 Η επαγγελματική ανάπτυξη, όλων των ατόμων παίρνοντας μέρος στην συνεργασία 

(DeFrance Schmidt S., 2008 & Austin, 2001).  

 Η κοινή «ιδιοκτησία», δηλαδή οι συνδιδάσκαλοι από κοινού να σχεδιάζουν, να 

αποφασίζουν και να έχουν κοινούς στόχους και προσδοκίες (Friend & Bursuck, 1999). 
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 Η ισοτιμία και η δικαιοσύνη μεταξύ των δασκάλων, διαμοιράζοντας με τρόπο δίκαιο 

το έργο και τη δύναμη τους (Friend & Bursuck, 1999).  

 Η διευθέτηση χρόνου σε κοινές δραστηριότητες (DeFrance Schmidt S., 2008∙ 

Hourcade & Bauwens, 2003).  

 Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, ώστε να καλύψουν τα προσωπικά και τα 

επαγγελματικά ζητήματα που προκύπτουν (Cook & Friend, 1995: 5).  

 Η ύπαρξη της εμπιστοσύνης μεταξύ των δασκάλων, ώστε να επιτευχθούν τα 

επιτεύγματα που έχουν ορίσει (Cook & Friend, 1995).  

 Η διαπροσωπική επικοινωνία των παιδαγωγών και η ρύθμιση του χώρου (Gately & 

Gately, 2001). 

 Οι κοινοί στόχοι και οι αλλαγές του Αναλυτικού Προγράμματος μεταξύ των 

δασκάλων, ώστε να προετοιμαστούν για το τι θα διδάξουν, για τον τρόπο, για την 

οργάνωση, για τη διαχείριση της τάξης και για την αξιολόγηση (Gately & Gately, 

2001).  

 Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η σιγουριά 

μεταξύ τους (Σούλης, 2008).  

 Ο συνδυασμός των γνώσεων και των ικανοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών (Friend, 

2008). 

 Η σωστή προετοιμασία, οι στρατηγικές, οι ποικίλες πρακτικές και η ετοιμότητα (Cook 

& Friend, 1995: 11). 

 Η συνεργασία των παιδαγωγών, η αλληλοεκτίμηση, η αλληλοαποδόχη και ο σεβασμός 

(Χρηστάκης, 2002).  

Έτσι, η συνεργασία για να είναι γόνιμη και να επιφέρει επιτυχίες (Austin, 2001; Gately 

& Gately, 2001; Mastropierietal., 2005; Murawski & Swanson, 2001; Trentetal., 2003; Walsh, 

2012), εξαρτάται από τα κοινά στοιχεία των πεποιθήσεων, των γνωρισμάτων, των προσωπικών 

χαρακτηριστικών και το ύφος του καθενός (McCormick, etal., 2001). Συγκεκριμένα, η 

συνεργασία προσφέρει στους συνδιδασκάλους τα εξής:  

- Αλληλεπίδραση (Barth, 1990; Idol & West, 1991), συνεργασία, επικοινωνία και 

ανταλλαγή ιδεών (Goddard et al., 2010). Έτσι, όσο περισσότερο συνεργάζονται, τόσες 

περισσότερες εμπειρίες αποκτούν αναβαθμίζοντας τη σχολική κοινότητα (Berry, Daughtery & 

Wieder, 2009∙ Cook, 2002).  
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- Ανάπτυξη ευαισθησίας (Nathan, 2008) και συνδυασμένων προσπαθειών που οδηγούν 

σε ισχυρά αποτελέσματα (Goddard et al., 2010), καθώς αποτελεί πρότυπο μίμησης για τους 

μαθητές (Berry, Daughtery & Wieder, 2009). Με αυτόν τον τρόπο δέχονται άλλη γνώση για 

την μάθηση και για τα προβλήματα συμπεριφοράς (Cohen & Hill, 2001).  

- Καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, επαγγελματική ασφάλεια και ικανοποίηση 

(Berry, Daughtery & Wieder, 2009).  

-  Μείωση της αίσθησης της πειθαρχίας και ανάπτυξη της εξέλιξης των προγραμμάτων 

σπουδών (Walther- Thomas, Bryant&Land, 1996), μείωση του στιγματισμού των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες (Murawski & Dieker, 2004) και απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων (Nathan 

2008∙ Lester & Evans, 2009∙ Meyers, Glezheiser & Yelich, 1991).  

-  Συμμετοχή σε κοινές προσπάθειες, γνώσεις και δεξιότητες προς όφελος του σχολείου 

(White & White, 1992). 

- Ενίσχυση συνεργασίας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης (Meyers et al., 1991). 

- Ανταλλαγή και διαμοιρασμός γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ τους (Cook, 1992).  

Οι συνδιδάσκαλοι λοιπόν, είναι υπεύθυνοι και αποτελούν σημαντικό πόρο για την 

υποστήριξη, την ύπαρξη και την εφαρμογή της συνδιδασκαλίας (Basic et al., 2017; Dillon & 

Gallagher, 2019), καθώς έχουν σημαντική επιρροή στις μεταβολές της εκπαίδευσης, όπου οι 

διαφορετικές υπηρεσίες στήριξης, δεν αρκούν για μία αποτελεσματική, κατάλληλη και 

ισορροπημένη συνδιδασκαλία (Austin, 2001; Pratt, 2014). Βέβαια, η κατάλληλη συνεργασία 

μεταξύ τους, δεν είναι εφικτή να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς που 

είναι αρνητικοί (Bandura, 2011). Για τους περισσότερους δηλαδή, παρουσιάστηκε ως 

υπέρβαση να αποδεχτούν την συνύπαρξή τους με άλλον εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι άγνωστος 

και που θα πρέπει να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο και στην ίδια αίθουσα 

(Brown, 2012). Όμως, κάποιοι  κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία τους βοηθάει 

και τους οδηγεί στην κοινωνική ανάπτυξή των μαθητών (D’ Alonzo et al., 1997; Klinger, 

Vaughn, Schumm, Cohen, & Forgan, 1998; Peltier, 1997; Staub, Spaulding, Peck, Gallucci & 

Schwartz, 1996). Δηλαδή, η προετοιμασία τους για την συνεργασία μέσω της συνεκπαίδευσης 

θα ωφελήσει την επαγγελματική πρόοδο και την καθοδήγησή τους (McLeskey, Waldron, & 

Redd, 2014; Pancsofor & Petroff, 2013). Έτσι, οργανώνουν συχνά συνεδριάσεις που αφορούν 

τον σχεδιασμό, τους στόχους και τις ανάγκες των μαθητών, επιλέγοντας ηλεκτρονικούς 
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σχεδιασμούς (π.χ. κοινόχρηστο ημερολόγιο, ηλεκτρονικό δάσκαλο που προγραμματίζει το 

βιβλίο ως συνεργός) με στόχο τον καθημερινό προγραμματισμό (Friend, 2014). Εκτός όμως 

από αυτά, πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τις απαιτήσεις της συνεργασίας (Gable, Friend, 

Laycock, & Hendrickson, 1990), συν- σχεδιάζοντας τρόπους για την επιτυχία των μαθητών 

(Friend & Cook, 2003).   

   Τέλος, οι παιδαγωγοί μέσω της συνεργασίας τους, δημιουργούν τους ρυθμούς, 

ακολουθώντας κοινή διδασκαλία, στρατηγικές και διδακτικές προσεγγίσεις (Cook & Friend, 

1993), που απαιτούν την συμμετοχή τους (Friend, Reising & Cook, 1993), συν- αξιολογούν 

(Choate, 1993), επιλύουν προβλήματα, κατασκευάζουν παρεμβάσεις (Graden, 1989; Phillips 

& McCullough, 1990; Pugach & Johnson, 1982), διαβουλεύσεις (Heron & Harriw, 1993) και 

εξατομικευμένα προγράμματα (Friend & Cook, 1996). Απαραίτητα συστατικά, θεωρούνται η 

άνεση, η ευελιξία, η προσήλωση (Armbruster & Howe, 1985; Gelzheiser & Meyers, 1990; 

Redditt, 1991), η επικοινωνία, οι στρατηγικές, οι δεξιότητες και οι ικανότητες για την επίλυση 

τυχόν προβλημάτων (Bauwens & Hourcade, 1995; Pugach & Johnson, 1995). Έτσι, οι στάσεις 

των παιδαγωγών εξαρτώνται από τις ειδικές ανάγκες και αναπηρίες του κάθε παιδιού 

(Avramidis & Norwich, 2002).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ερευνητικό Μέρος. 

 

2.1. Μεθοδολογία της έρευνας. 

Σκοπός Έρευνας. 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει το ρόλο και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

της Ειδικής και Γενικής Αγωγής (συνδιδάσκαλοι) στην υλοποίηση του προγράμματος της 

Παράλληλης Στήριξης, εξετάζοντας τις θέσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας ήταν τα εξής: 

 Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής (συνδιδάσκαλοι) 

το ρόλο τους στην υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης σύμφωνα με τις απόψεις τους; 

 Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής (συνδιδάσκαλοι) 

το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ τους στην υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης 

σύμφωνα με τις απόψεις τους; 

 Ποιες θεωρούν οι συνδιδάσκαλοι τις κυριότερες ανάγκες τους για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης; 

Συμμετέχοντες στην Έρευνα. 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από 73 διδάσκοντες του Νομού 

Ημαθίας. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 5 άνδρες (7%) και 68 

γυναίκες (93%) (Σχήμα 2.1). Όσον αφορά τη σχέση εργασίας οι 44 (60%) εκπαιδευτικοί ήταν 

μόνιμοι της Ειδικής Αγωγής, οι 12 (17%) ήταν αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής. Ενώ, οι 8 

(11%) εκπαιδευτικοί ήταν μόνιμοι της Γενικής Αγωγής και οι 9 (12%) ήταν αναπληρωτές της 

Γενικής Αγωγής (Σχήμα 2.2). 

  

5, 7%

68, 93%

Άνδρας Γυναίκα
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Σχήμα 2.1. Φύλο εκπαιδευτικών. 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2. Σχέση εργασίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Από τους 73 εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι 47 (64%) είχαν φοιτήσει στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Ειδικής Αγωγής, οι 23 (32%) εκπαιδευτικοί σπούδασαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ οι 3 (4%) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Σχήμα 2.3).  

 

Σχήμα 2.3. Επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών.  

8, 11%

9, 12%

44, 60%

12, 17%

Μόνιμος εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής

Μόνιμος εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

23, 32%

47, 64%

3, 4%

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
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Από τους 73 εκπαιδευτικούς, οι 25 (34%) είχαν ολοκληρώσει τον προπτυχιακό κύκλο 

σπουδών στην Παιδαγωγική, ενώ οι 47 (65%) είχαν προβεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης και μόνο 1 (1%) είχε αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα (Σήμα 2.4).  

 

Σχήμα 2.4. Ανώτερος τίτλος σπουδών των εκπαιδευτικών. 

Επιμόρφωση στην Παράλληλη Στήριξη είχαν λάβει οι 39 (53%) εκπαιδευτικοί, ενώ οι 

34 (47%) δεν είχαν λάβει επιμόρφωση (Σχήμα 2.5).  

 

Σχήμα 2.5. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Παράλληλη Στήριξη. 

25, 34%

47, 65%

1, 1%

Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό
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Για τους 39 εκπαιδευτικούς του δείγματος που υπήρχαν δεδομένα για το είδος της 

επιμόρφωσης, οι 6 (15%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι επιμορφώθηκαν σε σεμινάριο άνω των 

60 ωρών και οι 10 (26%) σε σεμινάρια κάτω των 60 ωρών. Οι υπόλοιποι 6 (15%) 

καταρτίστηκαν επί του θέματος σε επιμόρφωση των 400 ωρών. Ενώ, οι 9 (23%) εκπαιδευτικοί 

επιμορφώθηκαν σε μεταπτυχιακές σπουδές και οι υπόλοιποι 8 (21%) σε προπτυχιακές σπουδές 

(Σχήμα 2.6).  

 

Σχήμα 2.6. Είδος επιμόρφωσης στην Παράλληλη Στήριξη.  

Ο πίνακας 2.1. παρουσιάζει την ηλικία των συμμετεχόντων και φαίνεται πως 57 (78,1%) 

εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 25-35 ετών, οι 11 (15,1%) από αυτούς 

ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 36-45 ετών. Ενώ, οι 3 (4,1%) εκπαιδευτικοί ανήκουν 

στην ηλικιακή κατηγορία των 46-55 ετών και οι υπόλοιποι 2 (2,7%) εκπαιδευτικοί του 

δείγματος βρίσκονται από 56 ετών και άνω (Πίνακας 2.1).  

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.1. Περιγραφή δείγματος για την ηλικία των εκπαιδευτικών.  

Ο πίνακας 2.2. παρουσιάζει την περιγραφή του δείγματος των εκπαιδευτικών για τα 

χρόνια προϋπηρεσίας τους (Πίνακας 2.2).  

8, 21%

9, 23%

6, 15%

10, 26%

6, 15%

Σε προπτυχιακές σπουδές Σε μεταπτυχιακές σπουδές Σε επιμόρφωση 400 ωρών

Σε σεμινάρια κάτω των 60 ωρών Σε σεμινάρια άνω των 60 ωρών

Ηλικιακή Κατηγορία Συχνότητα Ποσοστό 

 
25- 35 57 78,1% 

36- 45 11 15,1% 

46- 55 3 4,1% 

56 και άνω 2 2,7% 

Σύνολο 73 100,0% 
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Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

Συχνότητα Ποσοστό 

 
1 4 5,5% 

2 3 4,1% 

3 2 2,7% 

5 3 4,1% 

6 4 5,5% 

7 3 4,1% 

8 3 4,1% 

9 3 4,1% 

10 14 19,2% 

11 15 20,5% 

12 5 6,8% 

13 1 1,4% 

14 4 5,5% 

15 1 1,4% 

16 2 2,7% 

18 2 2,7% 

21 1 1,4% 

23 1 1,4% 

30 1 1,4% 

35 1 1,4% 

Σύνολο 73 100,0% 

Πίνακας 2.2. Χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.   

Μέσα της Έρευνας. 

Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που απευθύνονταν 

στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής και Γενικής Αγωγής (συνδιδάσκαλοι). Η επιλογή του 

δείγματος δεν έγινε με κάποια συστηματική μέθοδο. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 

ηλεκτρονική μορφή σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού της 

Ημαθίας.  
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Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 13 ερωτήσεις. Οι 12 από αυτές ήταν κλειστού 

τύπου, ενώ η 13η ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις 8, 9, 10, 11, 12 

συμπληρώνονταν μέσω της πεντάβαθμης κλίμακας Likert.   

Για την κατασκευή  του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν τμήματα από συναφή 

ερωτηματολόγια τα οποία τροποποιήθηκαν και έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές ώστε να 

εξυπηρετούν τους σκοπούς της έρευνας και να είναι κατάλληλα για τον πληθυσμό στον οποίο 

απευθύνονται.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 4 μέρη: 

 Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου απαρτίζεται από επτά (7) ερωτήσεις που 

αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών φύλο, ηλικία, σπουδές, χρόνια 

προϋπηρεσίας, κτλ.   

 Το δεύτερο μέρος αποτελείται από μία (1) ερώτηση που διερευνά το βαθμό εφαρμογής 

του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης για την ανάπτυξη 11 (έντεκα) 

δεξιοτήτων. 

 Το τρίτο μέρος απαρτίζεται από τέσσερις (4) ερωτήσεις για την συνεργασία μεταξύ 

των συνδιδασκάλων και στο βαθμό συνεργασίας ανά στάδιο υλοποίησης της 

Παράλληλης Στήριξης.  

 Το τέταρτο μέρος απαρτίζεται από μία (1) ερώτηση που διερευνά τις κυριότερες 

ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συνδιδάσκαλοι, ώστε να βελτιωθεί το 

πρόγραμμα της Παράλληλης στήριξης.  

Διαδικασία της Έρευνας. 

Τόπος και Χρόνος πραγματοποίησης της έρευνας.  

Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021 στα πλαίσια της 

Πτυχιακής εργασίας και απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς του νομού της Ημαθίας που 

δίδασκαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ειδικότερα, το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα προέρχονταν από τρεις (3) Δήμους 

του νομού της Ημαθίας: το Δήμο Αλεξάνδρειας (48 ερωτηματολόγια), το Δήμο Βεροίας (20 

ερωτηματολόγια) και το Δήμο Ναούσης (5 ερωτηματολόγια).   

Συλλογή Δεδομένων: Δόθηκαν τα ερωτηματολόγια σε 100 εκπαιδευτικούς. Από αυτά τα 

ερωτηματολόγια επιστράφηκαν συμπληρωμένα και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της 

έρευνας τα 73. 
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Στατιστική επεξεργασία δεδομένων έρευνας.    

Η δομή του ερωτηματολογίου παρείχε τη δυνατότητα λήψης ποσοτικών στοιχείων 

(5βαθμης κλίμακας Likert) και ποιοτικών στοιχείων (δεδομένα ονομαστικού τύπου- nominal). 

Η επεξεργασία των στοιχείων περιλαμβάνει περιγραφή και συμπερασματική στατιστική 

επεξεργασία. Για την ανάλυση μίας μεταβλητής ονομαστικού τύπου (ποιοτικά στοιχεία), 

υπολογίστηκαν η απόλυτη τιμή (n) και σχετική (%) κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων. 

Ίδια ανάλυση ακολούθησε και για δεδομένα κλίμακας και αναλογίας (ποσοτικές μεταβλητές). 

Τέλος, η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό λογισμικό SPSS 25.  

 2.2. Αποτελέσματα έρευνας. 

Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το βαθμό εφαρμογής του προγράμματος της 

Παράλληλης Στήριξης, βοηθώντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. 

Η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

διερευνά το βαθμό εφαρμογής του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, βοηθώντας τα 

παιδιά να αναπτύξουν έντεκα (11)  βασικές δεξιότητες οι οποίες είναι οι εξής: (1) 

αναγνωστικών δεξιοτήτων, (2) ορθογραφικών δεξιοτήτων, (3) δεξιοτήτων παραγωγής 

γραπτού λόγου, (4) μαθηματικών δεξιοτήτων, (5) λεκτικής επικοινωνίας, (6) κοινωνικής 

συνδιαλλαγής με τους συνομήλικους, (7) συνεργασία με τους συνομήλικους, (8) φιλιών με 

άλλα παιδιά δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, (9) αυτοεξυπηρέτησης, (10) αυτονομίας και 

(11) συναισθηματικών δεξιοτήτων (ερώτηση 8).  

Από τους 73 εκπαιδευτικούς που απάντησαν, οι 34 (47%) δήλωσαν ότι χαρακτηρίζουν 

«πολύ» βοηθητικό την εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, 

αναπτύσσοντας τις αναγνωστικές δεξιότητες των παιδιών. Επίσης, οι 23 (32%) εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν «πάρα πολύ». Οι 14 (19%) «μέτρια» και τέλος 1 (1%) δήλωσε «λίγο», ενώ 1 (1%) 

«ελάχιστα» (Σχήμα 2.7).  
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Σχήμα 2.7. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.   

Από τους 73 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην παρούσα έρευνα οι 30 (41%) δήλωσαν 

«πολύ» βοηθητικό το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, αναπτύσσοντας τις 

ορθογραφικές δεξιότητες των μαθητών. Επίσης, οι 25 (34%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Ακόμα, 

οι 15 (21%) «μέτρια», ενώ 1 (1%) «λίγο». Και τέλος, οι 2 (3%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

«ελάχιστα» (Σχήμα 2.8).  

 

Σχήμα 2.8. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

ορθογραφικών δεξιοτήτων των μαθητών, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.   
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Από τους 73 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην παρούσα έρευνα οι 27 (37%) δήλωσαν 

«πολύ» βοηθητικό το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες 

που αφορούν την παραγωγή του γραπτού λόγου. Ακόμα, οι 26 (36%) δήλωσαν «πάρα πολύ», 

ενώ οι 15 (20%) δήλωσαν «μέτρια». Τέλος, 3 (4%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν «λίγο», ενώ 2 (3%) 

«ελάχιστα» (Σχήμα 2.9).  

 

Σχήμα 2.9. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.   

Από τους 73 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 30 (41%) δήλωσαν 

«πολύ» βοηθητικό το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης για την ανάπτυξη των 

μαθηματικών δεξιοτήτων. Επίσης, οι 27 (37%) δήλωσαν «πάρα πολύ», ενώ οι 15 (21%) 

εκπαιδευτικοί «μέτρια». Τέλος, 1 (1%) δήλωσαν «ελάχιστα», ενώ κανένας από τους 

εκπαιδευτικούς δεν δήλωσαν «λίγο» (Σχήμα 2.10).  
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Σχήμα 2.10. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.   

Από τους 73 παιδαγωγούς οι 34 (47%) δήλωσαν «πολύ» βοηθητική την εφαρμογή του 

προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης για την ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας 

μεταξύ των μαθητών. Οι 31 (42%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Επίσης, 6 (8%) εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν «μέτρια», ενώ 2 (3%) «λίγο». Δεν επιλέχτηκε από κανέναν εκπαιδευτικό η επιλογή 

«ελάχιστα» (Σχήμα 2.11).  

 

Σχήμα 2.11. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. 

Από τους 73 δασκάλους που απάντησαν στην παρούσα έρευνα, οι 39 (53%) δήλωσαν 

«πάρα πολύ» βοηθητικό το πρόγραμμα εφαρμογής της Παράλληλης Στήριξης ως προς την 

1%

21%

41%

37%
Ελάχιστα

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

3%
8%

47%

42%

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ



 
40 

ανάπτυξη της δεξιότητας που αφορά την κοινωνική συνδιαλλαγή των μαθητών με τους 

συνομήλικους. Επίσης, οι 27 (37%) δήλωσαν «πολύ». Ενώ, 4 (6%) «μέτρια» και 3 (4%) 

«λίγο». Δεν επιλέχτηκε από κανέναν εκπαιδευτικό η επιλογή «ελάχιστα» (Σχήμα 2.12).   

 

Σχήμα 2.12. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που αφορά την κοινωνική συνδιαλλαγή των μαθητών με τους συνομήλικους, εφαρμόζοντας το 

πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.   

Από τους 73 παιδαγωγούς, οι 40 (55%) δήλωσαν «πάρα πολύ» βοηθητικό την εφαρμογή 

του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης για την ανάπτυξη της συνεργασίας των 

μαθητών με τους συνομήλικους τους. Επίσης, οι 25 (34%) δήλωσαν «πολύ», ενώ οι 6 (8%) 

«μέτρια». Τέλος, 1 (1%) εκπαιδευτικός δήλωσε «λίγο», ενώ 1 (2%) «ελάχιστα» (Σχήμα 2.13).  
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Σχήμα 2.13. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της 

συνεργασίας των μαθητών με τους συνομήλικους τους, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  

Από τους 73 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, οι 39 (53%) 

δήλωσαν «πάρα πολύ» βοηθητικό το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης ως προς την 

ανάπτυξη των φιλιών μεταξύ άλλων μαθητών δίχως ειδικές εκπαιδευτικέ ανάγκες. Οι 21 

(29%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν «πολύ», ενώ 7 (10%) «μέτρια». Ακόμα, 5 (7%) δήλωσαν «λίγο» 

και 1 (1%) δήλωσε «ελάχιστα» (Σχήμα 2. 14).   

 

Σχήμα 2.14. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

φιλιών μεταξύ άλλων μαθητών δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της 

Παράλληλης Στήριξης.  

Από τους 73 συμμετέχοντες στην έρευνα, οι 33 (45%) δήλωσαν «πάρα πολύ» βοηθητικό 

το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης για την ανάπτυξη της αυτοεξυπηρέτησης των 

μαθητών. Επίσης, οι 30 (41%) δήλωσαν «πολύ». Και τέλος 4 (6%) «μέτρια», ενώ οι 6 (8%) 

δήλωσαν «λίγο». Δεν επιλέχτηκε καθόλου η επιλογή του «ελάχιστα» από κανέναν 

συμμετέχοντα (Σχήμα 2.15). 
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Σχήμα 2.15. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της 

αυτοεξυπηρέτησης των μαθητών, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  

Από τους 73 δασκάλους που απάντησαν στο παρόν ερωτηματολόγιο, οι 34 (46%) 

δήλωσαν «πάρα πολύ» βοηθητικό το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης για την ανάπτυξη 

της αυτονομίας των παιδιών. Επίσης, οι 27 (37%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν «πολύ», ενώ οι 8 

(11%) «μέτρια». Και τέλος 2 (3%) δήλωσαν «λίγο», ενώ 2 (3%) «ελάχιστα» (Σχήμα 2. 16).   

 

Σχήμα 2.16. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της 

αυτονομίας των μαθητών, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  

Από τους 73 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην 

έρευνα, οι 34 (47%) δήλωσαν «πάρα πολύ» βοηθητικό την εφαρμογή του προγράμματος της 

Παράλληλης Στήριξης για την ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων. Οι 31 (42%) 
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δήλωσαν «πολύ», ενώ οι 4 (6%) «μέτρια». Τέλος, 3 (4%) εκπαιδευτικών δήλωσαν «λίγο» και 

1 (1%) «ελάχιστα» (Σχήμα 2.17).   

 

Σχήμα 2.17. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της 

συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  

Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία μεταξύ των συνδιδασκάλων και 

συνεργασία ανά στάδιο υλοποίησης της Παράλληλης Στήριξης.  

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι απόψεις, που αφορούσαν τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών της ειδικής και γενικής αγωγής (συνδιδάσκαλοι) και ο βαθμός 

συνεργασία των συνδιδασκάλων ανά στάδιο υλοποίησης του προγράμματος της Παράλληλης 

Στήριξης.   

Αρχικά, 73 ήταν οι συμμετέχοντες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, σχετικά με την 

ρητή κατανομή των ρόλων και των καθηκόντων μεταξύ των εκπαιδευτικών της ειδικής και 

γενικής αγωγής (συνδιδάσκαλοι). Συγκεκριμένα, 33 (45%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν «μέτρια» 

τη συνεργασία που αφορά την κατανομή των ρόλων και των καθηκόντων μεταξύ των 

συνδιδασκάλων, ενώ 26 (36%) δήλωσαν «πολύ». Επίσης, 7 (10%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Και 

τέλος, 4 (5%) εκπαιδευτικοί απάντησαν «λίγο», ενώ 3 (4%) «καθόλου» (Σχήμα 2. 18).  
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Σχήμα 2.18. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ρητή 

κατανομή των ρόλων και των καθηκόντων μεταξύ των συνδιδασκάλων. 

Δεύτερον, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα για το κατά πόσο ο ειδικός εκπαιδευτικός της 

Παράλληλης Στήριξης έχει βοηθητικό ρόλο στο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. 

Ειδικότερα, από τους 73 συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, οι 31 (43%) δήλωσαν ότι ο 

ειδικός εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης έχει «πολύ» βοηθητικό ρόλο στο πρόγραμμα 

της Παράλληλης, ενώ οι 20 (27%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Επίσης, οι 17 (23%) εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν «μέτρια», ενώ οι 3 (4%) «λίγο». Και τέλος, 2 (3%) δάσκαλοι δήλωσαν «καθόλου» 

(Σχήμα 2.19).  

 

Σχήμα 2.19. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το κατά πόσο ο 

ειδικός εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης έχει βοηθητικό ρόλο στο πρόγραμμα της Παράλληλης.  
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Έπειτα, αναλύθηκαν οι απόψεις των 73 εκπαιδευτικών που αφορούσαν τη συνεργασία 

που θεωρούν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες επιτυχημένη με τον συνάδελφο συνδιδάσκαλό τους. 

Από τους 73 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 36 (49%) δήλωσαν ότι 

θεωρούν «πολύ» επιτυχημένη τη συνεργασία τους με τον συνάδελφο τους. Επίσης, οι 14 (19%) 

δήλωσαν «μέτρια» τη συνεργασία μεταξύ τους, ενώ οι 13 (18%) «πάρα πολύ» επιτυχημένη. 

Και τέλος, 6 (8%) δήλωσαν «λίγο», ενώ οι υπόλοιποι 4 (6%) «καθόλου» (Σχήμα 2. 20).  

 

Σχήμα 2.20. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το κατά πόσο 

θεωρούν επιτυχημένη τη συνεργασία τους με τον συνάδελφο συνδιδάσκαλο τους.  

Στη συνέχεια, οι 73 συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συνεργασίας τους 

ανά στάδιο υλοποίησης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης. Τα στάδια υλοποίησης 

της Παράλληλης Στήριξης που αναγράφτηκαν στο παρόν ερωτηματολόγιο ήταν τα εξής: (α) ο 

σχεδιασμός, (β) η υλοποίηση και (γ) η αξιολόγησης της Παράλληλης Στήριξης.  

Για το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού υλοποίησης της Παράλληλης Στήριξης, οι 27 

(37%) δάσκαλοι δήλωσαν «μέτρια» τη συνεργασία τους, ενώ οι 18 (25%) δήλωσαν «πολύ». 

Επίσης, 12 (16%) δήλωσαν «λίγο». Και τέλος, 9 (12%) δήλωσαν «καθόλου», ενώ 7 (10%) 

«πάρα πολύ» (Σχήμα 2. 21).  
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Σχήμα 2.21. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συνεργασία 

του σταδίου του σχεδιασμού του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.  

Για το δεύτερο στάδιο της υλοποίησης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, 

από τους 73 συμμετέχοντες, οι 29 (40%) δήλωσαν «μέτρια» τη συνεργασία, ενώ οι 22 (30%) 

«πολύ». Ακόμα, 11 (15%) δάσκαλοι δήλωσαν «λίγο», ενώ 5 (7%) «καθόλου». Και τέλος, 6 

(8%) δήλωσαν «πάρα πολύ» (Σχήμα 2. 22).  

 

Σχήμα 2.22. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συνεργασία 

του σταδίου της υλοποίησης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.  

Το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, 

από τους 73 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, οι 30 (41%) δάσκαλοι 
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δήλωσαν «μέτρια» συνεργασία με τον συνδιδάσκαλο, ενώ οι 18 (25%) «πολύ». Επίσης, οι 13 

(18%) δήλωσαν «λίγο», ενώ οι 6 (8%) «καθόλου» και 6 (8%) «πάρα πολύ» (Σχήμα 2. 23).   

 

Σχήμα 2.23. Περιγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συνεργασία 

του σταδίου της αξιολόγησης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.  

Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς για τις κυριότερες ανάγκες των συνδιδασκάλων, ώστε 

να βελτιωθεί το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  

Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται, μέσω του παρακάτω πίνακα, τα ποιοτικά 

και ποσοτικά αποτελέσματα που αφορούν την ανοιχτή ερώτηση (Ερώτηση 13) για τις 

κυριότερες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συνδιδάσκαλοι, ώστε να βελτιωθεί το 

πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  

Από τους 73 συμμετέχοντες που απάντησαν στο παρόν ερωτηματολόγιο (υπήρχαν 2 

ελλιπή δεδομένα), οι 20 (27, 4%) δήλωσαν ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών της γενικής και ειδικής αγωγής. Οι 6 (8,2%) δήλωσαν περισσότερη 

συνεργασία μεταξύ σχολείου και της οικογενείας.  

Έπειτα, 15 (20,5%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν ως κυριότερη ανάγκη την ύπαρξη 

περισσότερης επιμόρφωσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Οι 4 (5,5%) δήλωσαν ότι για 

να βελτιωθεί το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης απαραίτητο είναι να υπάρξουν μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί στα σχολεία, χωρίς να χρειάζεται κάθε χρόνο να μεταφέρονται.  

Στη συνέχεια, 6 (8,2%) δήλωσαν ότι χρειάζεται περισσότερη παροχή υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού και επιπλέον δομές, ώστε να λειτουργήσει καλύτερα το πρόγραμμα της 
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Παράλληλης Στήριξης. Ακόμα, 4 (5,5%) δήλωσαν ότι πρέπει οι εκπαιδευτικοί να καταλήγουν 

σε κοινές αποφάσεις μεταξύ τους, χωρίς να κάνει ο καθένας ότι θέλει. Επίσης, 3 (4,1%) 

υποστήριξαν ότι χρειάζεται αλλαγή της νοοτροπίας του κάθε εκπαιδευτικού ή και του ίδιου 

του σχολείου, ενώ 5 (6,8%) δήλωσαν ως κυριότερη ανάγκη την αλλαγή των ρόλων μεταξύ των 

συνδιδασκάλων.  

Επιπλέον, 3 (4,1%) δάσκαλοι δήλωσαν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος με τους 

μαθητές της Παράλληλης, ώστε να υπάρξει βελτίωση στο πρόγραμμα, ενώ 3 (4,1%) 

υποστήριξαν ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρωτοβουλιών για τον κάθε εκπαιδευτικό, 

ώστε να αναδειχθεί η βελτίωση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.  

Τέλος, 1 (1,4%) από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρειάζεται να εισαχθούν στα 

σχολεία ψυχολόγοι, ενώ 1 (1,4%) έκανε λόγο  για παροχή εποπτείας (Σχήμα 2.24).  

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Συχνότητα Ποσοστό 
 

Συνεργασία συνδιδασκάλων 20 27,4% 

Συνεργασία οικογένειας- εκπαιδευτικών 6 8,2% 

Εισαγωγή ψυχολόγων 1 1,4% 

Εποπτεία 1 1,4% 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 15 20,5% 

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί 4 5,5% 

Παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 

επιπλέον δομές 

6 8,2% 

Κοινές αποφάσεις εκπαιδευτικών 4 5,5% 
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Αλλαγή νοοτροπίας 3 4,1% 

Εναλλαγή ρόλων μεταξύ εκπαιδευτικών 5 6,8% 

Περισσότερο χρόνο με μαθητές της Π.Σ. 3 4,1% 

Δυνατότητα πρωτοβουλιών 3 4,1% 

- 2 2,7% 

 

Πίνακας 2.3. Περιγραφή των αντιλήψεων 73 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις κυριότερες 

ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να βελτιωθεί το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. 

 

3. Συζήτηση. 

Δεξιότητες μαθητών μέσω της εφαρμογής του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.  

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας, απέδωσαν μεγάλο βαθμό για την εφαρμογή του 

προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, έχοντας θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των μαθητών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Παράλληλης.  

Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο 

ερωτηματολόγιο, προέκυψε ότι η εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, 

βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των σχολικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων  των 

παιδιών. Διαπιστώθηκε θετική εκτίμηση από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  

Το εύρημα της παρούσας έρευνας συνάδει με αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα διεθνών 

ερευνών. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι η εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης 

Στήριξης βελτιώνει τις σχολικές επιδόσεις, τις κοινωνικές δεξιότητες, συμβάλλοντας 

ταυτόχρονα στην ψυχική και συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών (π.χ. Austin, 2001∙ 

Pugach & Wesson, 1995∙ Walther- Thomas, 1997).  

Παρόμοια σε μελέτη του Μαυροπαλιά (2013), αναφέρεται ότι οι καθηγητές πιστεύουν 

περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλοι και 

νηπιαγωγοί) ότι η εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης βελτιώνει τόσο τις 
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γνωστικές όσο και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, εμφανίζοντας μεγαλύτερες τιμές 

των νηπιαγωγών και των δασκάλων αντίστοιχα.  

Αρχικά, όσον αφορά τις σχολικές δεξιότητες, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας, 

διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης βοηθάει τα παιδιά 

στην ανάπτυξη των αναγνωστικών, ορθογραφικών, μαθηματικών δεξιοτήτων, αλλά και των 

δεξιοτήτων της παραγωγής του γραπτού λόγου.  

Στην παρούσα ποσοτική έρευνα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι 

μαθητές αναπτύσσουν πολύ την δεξιότητα της λεκτικής επικοινωνίας και των αναγνωστικών 

δεξιοτήτων.  

Σύμφωνα με τους Lawton, 1999∙ Magiera & Zigmond, 2005, υποστηρίζουν ότι μέσω της 

υλοποίησης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, οι μαθητές λαμβάνουν μεγαλύτερη 

βοήθεια τροποποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα του γενικού σχολείου, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την κατανόηση και την κατάκτηση της νέας γνώσης. Αντίθετα, σύμφωνα με 

έρευαν του Μαυροπαλιά (2013), προκύπτει ότι οι νηπιαγωγοί σε αντίθεση με τους δασκάλους 

υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης βοηθάει σε μέτριο 

βαθμό την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών.  

Στο μεταξύ, όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, οι συμμετέχοντες της παρούσας 

έρευνας διατύπωσαν ότι η εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, βοηθάει 

εξίσου σε υψηλό βαθμό τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές. Ειδικότερα, οι μαθητές 

βοηθήθηκαν κατά πολύ, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης 

ως προς τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της συνδιαλλαγής, της συνεργασίας, της δημιουργίας 

σχέσεων με συμμαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της αυτοεξυπηρέτησης, της 

αυτονομίας και της συναισθηματικής δεξιότητας.  

Τα παραπάνω ευρήματα βρίσκονται σε συμφωνία με τις έρευνες των Junoven και Bear 

(1992), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης συμβάλλει θετικά 

και αποτελεσματικά στην αλληλεπίδραση, στη συνεργασία και στην κοινωνική ένταξη. 

Επίσης, παρόμοια μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους Mastropieri και Scruggs (2002) 

τονίζοντας ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, 

αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη μελλοντική τους ζωή, αλλά και 

ταυτόχρονα θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές για ζητήματα που βιώνουν στην 

καθημερινή τους ζωή.  

Ακόμα, στην παρούσα ποσοτική έρευνα οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι μαθητές 

αναπτύσσουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική τους συνδιαλλαγή, τη συνεργασία με τους 
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συνομήλικους, αλλά και των φιλιών με τους συμμαθητές τους δίχως ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.  

Αντίθετα, με τον Μαυροπαλιά (2013), προκύπτει ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, βοηθιούνται κατά πολύ 

στις δεξιότητες της αυτονομίας και της αυτοεξυπηρέτησης.  

Συνεργασία μεταξύ των συνδιδασκάλων.  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, απέδωσαν τις απόψεις τους 

σχετικά με το επίπεδο κατανομής των ρόλων και των καθηκόντων μεταξύ των συνδιδασκάλων. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας, δήλωσαν μέτρια την κατανομή αυτή.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με την μελέτη των McCormick κ.α. 

(2001), οι οποίοι υποστηρίζουν την άνιση κατανομή των ευθυνών μεταξύ των συνδιδασκάλων. 

Η άποψη αυτή, μπορεί να συσχετιστεί και με τις απόψεις που υποστηρίζει ο κάθε 

εκπαιδευτικός για τον εαυτό του, τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, το επαγγελματικό του 

ύφος αλλά και με το πόσο εκπαιδευμένοι είναι αν εργαστούν σε ένα περιβάλλον 

συνδιδασκαλίας.  

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Μαυροπαλιά (2020), προκύπτει ότι οι συνδιδάσκαλοι 

επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους και παράλληλα είναι πρόθυμοι να μοιραστούν 

γνώσεις που κατέχει ο καθένας. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών, όπου 

υποστηρίζουν ότι οι συνδιδάσκαλοι επικοινωνούν μεταξύ τους και έχουν παρόμοιες απόψεις 

ως προς τις εφαρμογές της συνδιδασκαλίας (π.χ. McLean & Odom, 1993∙ Murwaski, 2010∙ 

Wolery & Bredekamp, 1994).  

Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων που απάντησαν στο παρόν 

ερωτηματολόγιο, υποστήριξαν ότι ο ειδικός εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης έχει 

κατά πολύ έως πάρα πολύ βοηθητικό ρόλο στο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Καθώς, 

μικρό ποσοστό ήταν αυτό που υποστήριξε ότι ο ειδικός εκπαιδευτικός δεν έχει βοηθητικό ρόλο 

στο πρόγραμμα της Παράλληλης. Ακόμα, μικρό ποσοστό υποστήριξε ουδέτερη στάση ως προς 

το ρόλο του ειδικού εκπαιδευτικού.  

Παρόμοια σε μελέτη του Μαυροπαλιά (2020), προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής 

αγωγής πρόθυμα διαμοιράζουν τις γνώσεις τους με τους συναδέλφους τους. Ανάλογα είναι και 

τα αποτελέσματα συναφών ερευνητών όπου υποστηρίζουν ότι ο δάσκαλος της ειδικής αγωγής 

επικοινωνεί με τον εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής, έχοντας παρόμοιες απόψεις ως προς τις 

δράσεις της εφαρμογής του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης (Murawski, 2010).  
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Αντίθετα, άλλες έρευνες αναδεικνύουν ότι ο ειδικός εκπαιδευτικός περιορίζεται μονάχα 

στην ασχολία του με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επομένως, αυτοί οι μαθητές 

έχουν την μονόπλευρη ευθύνη από τον ειδικό εκπαιδευτικό στις τάξεις συνεκπαίδευσης (Rice 

& Zigmond, 2000∙ Buvkley, 2004∙ Dettmer et al., 2005∙ Scruggs et al., 2007). Ακόμα, 

παρόμοιες έρευνες άλλων ερευνητών (π.χ. Mastropieri & Scruggs, 2001, Villa & Thousand 

Nevin, 2008) υποστηρίζουν ότι σε τάξεις συνεκπαίδευσης, οι δάσκαλοι της γενικής αγωγής 

αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο και η αιτία είναι ότι θεωρούν τον εαυτό τους «ειδικό» για την 

διδασκαλία του Αναλυτικού Προγράμματος, ενώ αντίθετα οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής 

θεωρούνται ως «βοηθοί» των δραστηριοτήτων.  

Ακόμα, όσον αφορά τη διερεύνηση της συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των 

συνδιδασκάλων, κατά την υλοποίηση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης, προέκυψε 

σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

πλειοψηφία θεωρεί πολύ επιτυχημένη τη συνεργασία της με τον συνάδελφό του. Μέτριο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών κράτησαν ουδέτερη στάση ως προς την επιτυχημένη συνεργασία 

τους, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που υποστήριξαν τη συνεργασία με τον συνάδελφό τους λίγη ή 

καθόλου επιτυχημένη.  

Συναφείς έρευνες, υποστηρίζουν ότι η συνεργασία ανάμεσα στους συνδιδασκάλους 

συμβάλει θετικά στην επιτυχία της συνδιδασκαλίας (π.χ. Cawley, Hauden, Cade, & Baker- 

Kroczynski, 2002∙ Honigsfeld & Dove, 2008∙ Keefe & Moore, 2004∙ Weichel, 2001). Οι 

συνδιδάσκαλοι συνσχεδιάζουν και διδάσκουν ταυτόχρονα στην σχολική τάξη καθημερινά, με 

στόχο την ενσωμάτωση των ενταξιακών εφαρμογών (Fennic, 2001).  

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών προκύπτει και από την 

έρευνα του Walther- Thomas (1997), που αναφερόταν στα πλεονεκτήματα για τους 

συνδιδασκάλους και αφορούσε και τις δυνατότητες της επαγγελματικής τους εξέλιξης 

(Walther- Thomas, 1997∙ Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007).  

Συναφείς μελέτες, υποστηρίζουν ότι η συνεργασία μεταξύ των συνδιδασκάλων έχει 

σημαντικό ρόλο στην προώθηση της επιτυχίας της συνδιδασκαλίας (Mavropalias, 2019∙ 

Mavropalias & Andronidi, 2017∙ Hohigsfeld & Dove, 2008∙ Keefe & Moore, 2004).  

Αντίθετα, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η συνεργασία μεταξύ των συνδιδασκάλων 

κινδυνεύει, όταν οι αντιλήψεις του ενός εκπαιδευτικού  κυριαρχούν. Ακόμα, οι Murawski και 

Dieker (2004), υποστηρίζουν ότι η συνεργασία των συνδιδασκάλων κινδυνεύει όταν ο ένας 

εκπαιδευτικός κυριαρχεί, ενώ ο άλλος ακολουθεί μόνο οδηγίες. Ενώ, η αποτελεσματική 

συνδιδασκαλία, χρειάζεται  να γίνει προσδιορισμός των ρόλων ανάμεσα στους 



 
53 

συνδιδασκάλους, τροποποιώντας τον ειδικό εκπαιδευτικό σε βοηθό του εκπαιδευτικού της 

γενικής αγωγής (Mastropieri & Scruggs, 2001).  

Έπειτα, όσον αφορά το βαθμό συνεργασίας ανά στάδια υλοποίησης του προγράμματος 

της Παράλληλης Στήριξης, οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, υποστήριξε 

από μέτριο έως πολύ σημαντικά τα στάδια υλοποίησης της Παράλληλης Στήριξης, 

διατηρώντας ουδέτερη στάση. Πολύ μικρό ποσοστό δήλωσε παρά πολύ σημαντικά τα στάδια, 

ενώ αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν καθόλου έως λίγο σημαντικά τα στάδια της εφαρμογής 

της Παράλληλης Στήριξης.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι παρόμοια με όσα υποστηρίζουν ο 

Μαυροπαλιάς (2013) αλλά και οι Embury και Dinneson (2012), δηλώνοντας ότι οι 

εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής ασχολούνται με την εκπαίδευση των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ η συνεργασία τους και ο συν-σχεδιασμός με τους εκπαιδευτικούς 

της ειδικής αγωγής σχετίζεται μόνο με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες και 

όχι με όλη την σχολική τάξη (Murawski, 2010).  

Προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα πρότειναν ως 

κύρια ανάγκη για την βελτίωση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης τη συνεργασία 

μεταξύ των συνδιδασκάλων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αρχικά, η συνεργασία 

μεταξύ των συνδιδασκάλων απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

δήλωσαν οι ερωτηθέντες. Θεωρείται από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως η κυριότερη ανάγκη που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί για να 

βελτιωθεί το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  

Σύμφωνα με τον Μαυροπαλιά (2013), υποστηρίζει ότι το πρόβλημα μεταξύ των 

συνδιδασκάλων στο πλαίσιο της συνεργασίας ίσως επηρεάζεται και από το πλαίσιο της 

επικοινωνίας μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων και της διοίκησης της σχολικής κοινότητας. 

Όπως επίσης, αναφέρει ο Μαυροπαλιάς (2013), η επικοινωνία μεταξύ των διευθυντών της 

σχολικής μονάδας εστιάζεται μόνο σε υπηρεσιακά θέματα ή στην απουσία του κριτικού 

διαλόγου,  της συνεργασίας, κ.α., επηρεάζοντας ταυτόχρονα αρνητικά τη συνεργασία των 

συνδιδασκάλων κατά την εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα του Sileo (2011), προκύπτει ότι το σχολείο είναι 

απαραίτητο να επικοινωνεί και να ενημερώνει το σύλλογο διδασκόντων και τους γονείς, 

σχετικά με το πρόγραμμα υλοποίησης της Παράλληλης Στήριξης, όπου θα επιφέρει θετικά 

στοιχεία της συνεργασίας τους. Αντίθετα, παρουσιάζεται έλλειψη χρόνου μεταξύ των 

συνδιδασκάλων για συνεργασία. Το εμπόδιο αυτό του χρόνου, παρουσιάστηκε και στην 
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έρευνα του DeFrance Schmidt (2008), όπου οι εκπαιδευτικοί το δήλωσαν ως μία σημαντική 

δυσκολία. Η δυσκολία αυτή, μπορεί να αποδοθεί στην πίεση που νιώθουν οι δάσκαλοι, 

στοχεύοντας να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.  

Ακόμα, μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας τόνισαν ως μία από 

τις κυριότερες ανάγκες και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, πρότειναν την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες του παιδιού με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Καθώς, ζητούν επιμόρφωση όλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού μιας σχολικής κοινότητας, ενημερώνοντας και επιμορφώνοντας κατάλληλα για 

το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης θεωρούν την επιμόρφωση ως μία από τις κυριότερες ανάγκες, διότι δεν νιώθουν 

έτοιμοι και σωστά προετοιμασμένοι για την εφαρμογή του προγράμματος της Παράλληλης.  

Ανάλογα, είναι και τα ερευνητικά δεδομένα της Mastropieri (2005), που υποστηρίζουν 

ότι οι συνδιδάσκαλοι επιζητούν επιμόρφωση και εκπαίδευση για θέματα της συνδιδασκαλίας, 

της συνεργασίας, των διαφοροποιημένων στρατηγικών, των θεμάτων ειδικής αγωγής, κτλ. 

Παρόμοια και ο Mostert (1998),  υποστηρίζει ότι για την ύπαρξη μιας αποτελεσματικής 

εκπαίδευσης των συνδιδασκάλων, χρειάζονται γνώσεις από προπτυχιακές σπουδές, 

προσθέτοντας μαθήματα που αναφέρονται στην συνδιδασκαλία και την εφαρμογή της στη 

σχολική κοινότητα.    

Παρόμοιες είναι και οι απόψεις των Wolfe, Boone, Filbert και Atanasoff (2000), οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί που επρόκειτο να συμμετάσχουν σε προγράμματα 

της Παράλληλης Στήριξης είναι απαραίτητο να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με 

εκπαιδευτικούς που ήδη εφαρμόζουν το πρόγραμμα της Παράλληλης.  

Επίσης, ανάλογες είναι και οι απόψεις του Σούλη (2002), ο οποίος τονίζει την ανάγκη 

που αισθάνονται οι δάσκαλοι για περαιτέρω επιμόρφωση και ενημέρωση σχετικά με παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, τόσο για την οργάνωση του προγράμματος, όσο και για τις μεθόδους 

διδασκαλίας.  

Ακόμα, άλλοι ερευνητές (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012∙ Jordan, Schwartz & McChie- 

Richmond, 2009) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να βελτιώσουν τις 

διδακτικές τους δεξιότητες και να εστιάσουν στην απόκτηση των εξειδικευμένων γνώσεων, 

ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Στο μεταξύ, μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, δήλωσαν ως κυριότερη ανάγκη για τη βελτίωση του προγράμματος της 

Παράλληλης Στήριξης τη συνεργασία μεταξύ των γονέων και του σχολείου. Σύμφωνα, με την 

Πολυχρονοπούλου (2001), η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας στηρίζεται στις 
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αρχές της αλληλοεκτίμησης, της αμοιβαιότητας και της αλληλοαποδοχής, φέροντας θετικά 

αποτελέσματα σε όλους τους εμπλεκόμενους (π.χ. εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς) 

(Πολυχρονοπούλου- Ζαχαρογεώργα Σ., 2001). 

Αντίθετα, άλλες έρευνες του Αβραμίδη και Καλύβα (2007), υποστηρίζουν ως ένα 

μεγάλο εμπόδιο τη στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο (Avramidis E., Kalyva E., 2007).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Λαλούμη- Βιδάλη (2002), υποστηρίζει ότι ο ρόλος των 

γονέων θα πρέπει να είναι «επιβεβαιωτικός, συμπληρωματικός και ενισχυτικός» (Goode, 

1987). Επομένως, οι γονείς είναι σημαντικό να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις, ώστε να 

επιλέγουν κάποια από τις παρεμβάσεις και να τις χρησιμοποιούν (Lieber, 2002). Οι γονείς 

δηλαδή, δεν θα πρέπει μόνο να ενημερώνονται, αλλά να συμμετέχουν, συμβάλλοντας με τις 

δικές τους πληροφορίες και τη δική τους αξιολόγηση.    

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας πρότειναν την παροχή υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού, ως μία από τις βασικές ανάγκες για τη βελτίωση του προγράμματος της 

Παράλληλης. Οι εκπαιδευτικοί, υποστήριξαν την έλλειψη των μέσων, των πόρων και των 

υποδομών, επηρεάζοντας αρνητικά το έργο της εκπαίδευσης που προσφέρει το πρόγραμμα της 

Παράλληλης Στήριξης.  

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας του Boscardin (2005), όπου 

υποστηρίζει ότι «οι πόροι και τα μέσα διδασκαλίας είναι κυρίαρχα για την επιτυχία της 

συνδιδασκαλίας». Ακόμα, σύμφωνα και με άλλα ερευνητικά δεδομένα, τονίζουν ότι 

χρειάζονται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά, τα οποία θεωρούνται βασικά για την 

αποτελεσματική συνδιδασκαλία (Bixler, 1998∙ Dieker, 2001). Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη 

του Dybwad (1980), υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες χρειάζεται συμπληρωματικό υλικό, μέσα και υπηρεσίες, ώστε να υλοποιηθούν οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι που τέθηκαν.  

Τέλος, κάποιοι από τους συμμετέχοντες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρότειναν κι 

άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες να αντιμετωπιστούν, ώστε να 

βελτιωθεί το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Οι ανάγκες οι οποίες παρουσιάστηκαν 

είναι η παροχή εποπτείας, ο διορισμών των μόνιμων εκπαιδευτικών, οι κοινές αποφάσεις των 

συνδιδασκάλων, η εναλλαγή νοοτροπίας και των ρόλων, περισσότερος χρόνος των μαθητών 

με τον εκπαιδευτικό της Παράλληλης Στήριξης και η δυνατότητα παροχής πρωτοβουλιών.  
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Περιορισμοί της έρευνας 

 Δεν ζητήθηκε η γνώμη των μαθητών της Παράλληλης Στήριξης ή της γενικής τάξης. 

 Δεν ζητήθηκαν οι απόψεις των γονέων των μαθητών της Παράλληλης Στήριξης. 

 Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, υπήρξε μόνο για τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούσαν στο νομό Ημαθίας. 

 Στην έρευνα δεν συμμετείχαν πολλοί εκπαιδευτικοί  της γενικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό 

δεν μπορούν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής στις τάξεις συνδιδασκαλίας.  

 Ο τρόπος διαμοιρασμού του ερωτηματολογίου υλοποιήθηκε μόνο ηλεκτρονικά, 

περιορίζοντας την επαφή με τους συμμετέχοντες την ώρα της συμπλήρωσης.  

 Η επιλογή της ποσοτικής έρευνας οδηγεί κάποιες φορές στην επιλογή μιας τυχαίας 

επιλογής/ απάντησης.  

 Η έρευνα περιλαμβάνει κυρίως εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής και κάποιους από 

το Δημοτικό και σχεδόν καθόλου από το νηπιαγωγείο.  

 Η έρευνα περιλαμβάνει κυρίως εκπαιδευτικούς της ηλικίας 25- 35, ενώ οι υπόλοιπες 

ηλικιακές κατηγορίες είναι περιορισμένες σε συμμετέχοντες.  

 Υπερτερεί το γυναικείο φύλο, σε αντίθεση με τον ανδρικό πληθυσμό. 

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

o Παρόμοια έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και σε άλλους νομούς.  

o Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μαθητών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  

o Να ερευνηθούν αντιλήψεις και απόψεις όλων των εμπλεκόμενων της Παράλληλης 

Στήριξης (π.χ. εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, νηπιαγωγοί, παιδιά, γονείς). 

o Να διεξαχθεί έρευνα με τη μορφή παρατήρησης.  

o Να υλοποιηθεί έρευνα η οποία να ανιχνεύει τους τρόπους, τα μέσα, τα υλικά, τις 

μεθόδους και τις τεχνικές εφαρμογής του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης.     

o Να ερευνηθούν αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα της Παράλληλης 

Στήριξης, σε σχέση με το είδος της διάγνωσης των παιδιών που υποστηρίζουν.   
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Παράρτημα.  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ονομάζομαι Χρυσάφη Αναστασία και φοιτώ στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Φλώρινα. Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά την 

έρευνα που γίνεται στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας, με στόχο να διερευνηθούν 

οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο και 

τη συνεργασία των συνδιδασκάλων στην υλοποίηση του προγράμματος της 

Παράλληλης στήριξης. 

Είναι ανώνυμο και παρακαλώ να σημειώσετε την απάντηση που σας 

αντιπροσωπεύει καλύτερα. 

                           Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! 

 

Δημογραφικά Στοιχεία.  

1. Φύλο: Άνδρας          ,  Γυναίκα         

2. Ηλικία: 25- 35        , 36-45       , 46-55        , 56 και άνω        

3. Επίπεδο σπουδών:  

o Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

o Παιδαγωγικό τμήμα Ειδικής Αγωγής 

o Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  

o Άλλο: _________________________________________________________ 

4. Σχέση εργασίας:  

 Μόνιμός εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής 

 Αναπληρωτής εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής  

 Μόνιμος εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής  

 Αναπληρωτής εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

 Άλλο: _________________________________________________________ 

5. Ανώτερος τίτλος σπουδών:  

 Πτυχίο               

 Μεταπτυχιακό                

 Διδακτορικό                 

6. Πόσα χρόνια διδάσκετε συνολικά;   



 
68 

 

7. Έχετε κάνει κάποια επιμόρφωση στο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης:   

Ναι            ,    Όχι    

Αν ναι, παρακαλώ σημειώστε:  

 Σε προπτυχιακές σπουδές 

 Σε μεταπτυχιακές σπουδές 

 Σε επιμόρφωση 400 ωρών 

 Σε σεμινάρια κάτω των 60 ωρών 

 Σε σεμινάρια άνω των 60 ωρών 

 

8. Κρίνοντας από την εμπειρία σας, σε ποιο βαθμό η εφαρμογή του προγράμματος της 

Παράλληλης Στήριξης βοηθάει τα παιδιά που στηρίζετε, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων: 

  

 

 

Δεξιότητα/δεξιότητες 

Ε
λ
ά

χ
ισ

τ

α
 

Λ
ίγ

ο
 

Μ
έτ

ρ
ια

 

Π
ο
λ

ύ
 

Π
ά

ρ
α

 

π
ο
λ
ύ

 

 1 2 3 4 5 

1. Αναγνωστικών δεξιοτήτων       

2. Ορθογραφικής δεξιότητας      

3. Δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου      

4. Μαθηματικών δεξιοτήτων      

5. Λεκτικής επικοινωνίας      

6. Κοινωνικής συνδιαλλαγής με τους 

συνομήλικους  

     

7. Συνεργασίας με τους συνομήλικους       

8. Φιλιών με άλλα παιδιά δίχως ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

     

9. Αυτοεξυπηρέτησης       

10. Αυτονομίας      

11. Συναισθηματικών δεξιοτήτων      
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9. Υπάρχει ρητή κατανομή ρόλων και καθηκόντων μεταξύ των δύο συνδιδασκάλων; 

1. Καθόλου 2. Λίγο 3. Μέτρια 4. Πολύ 5. Πάρα πολύ 

 

 10. Ο ειδικός εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης έχει βοηθητικό ρόλο στην 

Παράλληλη Στήριξη; 

1. Καθόλου 2. Λίγο 3. Μέτρια 4. Πολύ 5. Πάρα πολύ 

 

11. Θεωρείτε τη συνεργασία με τον συνάδελφο συνδιδάσκαλό σας επιτυχημένη; Κυκλώστε αυτό 

που σας εκφράζει. 

1. Καθόλου 2. Λίγο 3. Μέτρια 4. Πολύ 5. Πάρα πολύ 

 

 

 

12. Σημειώστε το βαθμό συνεργασίας σας ανά στάδια υλοποίησης της Παράλληλης 

Στήριξης. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Σχεδιασμός ΠΣ      

Υλοποίηση ΠΣ      

Αξιολόγηση ΠΣ      

 

13. Ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες σας που πρέπει να αντιμετωπιστούν, για τη βελτίωση 

του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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