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Μια παγκόσμια σύμπλευση  

 • Η παγκόσμια πορεία της ειδικής αγωγής 

οδεύει προς μια περισσότερο ενιαία 

εκπαίδευση, σε αυτή της ένταξης.  

 

• O Νόμος 2101/1992 κατοχυρώνει το 

δικαίωμα κάθε παιδιού για πρόσβαση 

στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, 

δικαίωμα που υλοποιείται στη βάση της 

ισότητας των ευκαιριών. 
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Ο Νόμος  Σταθμός (6699/2008) 

• Με το Νόμο 6699/2008 περί «Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες». 

  

• Η ελληνική Πολιτεία δεσμεύτηκε να κατοχυρώνει και να 

αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της 

ειδικής αγωγής ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

«υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας». 

 

• Συμφώνησε επίσης να «διασφαλίζει σε όλους τους 

πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη 

συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία». 
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Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση 
• Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ότι «οι μαθητές με αναπηρία 

μπορούν να φοιτούν σε τάξη του γενικού σχολείου με 

Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση», η οποία θα 

υλοποιείται από εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. 

• Οι μαθητές που χρήζουν βοήθειας μπορεί να 

παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση, διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή, μαθησιακές δυσκολίες, 

προβλήματα όρασης, ακοής, συμπεριφοράς, κινητικά, 

ελλειμματική προσοχή ή διάφορες άλλες μορφές 

αναπηρίας.  

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της είναι η  

γνωμάτευση του Κέντρου Διάγνωσης, 

Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ).  

• Τα ΚΕΔΔΥ μετονομάστηκαν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής 

και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) το 2018.  
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Ένας θεσμός ενταξιακός 

• Ο θεσμός παρέχει ένα ενισχυτικό και 

υποστηρικτικό γίγνεσθαι στη μαθησιακή 

διαδικασία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί χαρακτήρα φύλαξης του παιδιού.  

• Ο νομοθέτης ευελπιστεί ότι ο θεσμός μπορεί να 

συμβάλει στην προώθηση της ένταξης, της 

ισότιμης εκπαίδευσης και της υποστήριξης.  

• Μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει η σταδιακή 

αυτονόμηση του μαθητή ως παρουσία στη 

συνήθη σχολική τάξη ώστε να μην απαιτείται η 

εξειδικευμένη στήριξή του. 
 



 

Η εφαρμογή του θεσμού Παράλληλη 

Στήριξη-Συνεκπαίδευση 

 Ο πρακτική εφαρμογή του θεσμού μπορεί να 

αποβεί  ενταξιακή ή και να οδηγήσει στον 

στιγματισμό των μαθητών, ανάλογα με το πώς 

υλοποιείται.  

Αυτή η παραδοχή θέτει τη βάση για μια κριτική 

προσέγγιση της εφαρμογής του θεσμού και των 

πρακτικών υλοποιείται.  

Ο αναστοχασμός σε σχέση με τον τρόπο 

εφαρμογής του και τα τυχόν προβλήματα που 

προκύπτουν μπορεί να συμβάλλει θετικά στην 

κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού του. 
7 



Καθήκοντα των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης-

Συνεκπαίδευσης (YA 449/2007) 

• α) Ενημερώνονται από τον Διευθυντή σχετικά με τις ανάγκες 

του μαθητή.  

• β) Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και 

συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

για την υλοποίησή του συνεργάζονται με τους  

εκπαιδευτικούς του τμήματος.  

• γ) Υλοποιούν το πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και 

είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της 

σχολικής ζωής στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.  

• δ) Συνεργάζονται με τον σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής 

και τα ΚΕΔΔΥ στις περιπτώσεις μαθητών, που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα.  

• ε) Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή. 

 



Η καθημερινή πρακτική 
 Με βάση την καθημερινή πρακτική στα σχολεία η 

Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση παρέχεται ατομικά 

(ένας προς έναν) από τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό 

ΕΑΕ προς το παιδί μέσω της εξατομικευμένης 

διδασκαλίας.  

Ο εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής έχει καθοδηγητικό και 

ηγετικό ρόλο στην τάξη. Είναι αυτός που έχει την κύρια 

ευθύνη για το σχεδιασμό, την παράδοση και την 

αξιολόγηση της διδασκαλίας. 

Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής έχει ρόλο βοηθητικό, 

καθώς περιορίζεται αποκλειστικά στην υποστήριξη του 

συγκεκριμένου μαθητή για τον οποίο έχει τοποθετηθεί.  
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Ο ένας διδάσκει και ο άλλος βοηθάει 

• Ο τρόπος εφαρμογής του θεσμού συνάδει περισσότερο 

με τον τύπο συνδιδασκαλίας της αγγλόφωνης  

βιβλιογραφίας «ο ένας διδάσκει και ο άλλος βοηθάει», 

χωρίς όμως να ταυτίζεται.  

• Οι διαφορές είναι πως:  

• α) Στην Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση, ο 

εκπαιδευτικός ΕΑΕ παραχωρείται σε ένα μαθητή και όχι 

σε μία ενταξιακή τάξη με μαθητές μικτών ικανοτήτων.  

• Ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ δεν έχει ως σκοπό την υποστήριξη 

γενικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά 

επικεντρώνεται, αποκλειστικά στο παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι σε όσους θέλουν βοήθεια. 
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Η Συνεκπαίδευση (Ι) 
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• Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης εισήγαγε ένα 

μοντέλο συνδιδασκαλίας, οι ρόλοι όμως και ο τρόπος συνεργασίας 

των δύο εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής αγωγής, δεν είναι 

καθορισμένοι με σαφήνεια και μπορεί να διαφοροποιούνται ακόμη 

και στην ίδια σχολική μονάδα.  

• Συνεργατική διδασκαλία δεν αποτελεί μονάχα η συνύπαρξη δυο 

εκπαιδευτικών στη σχολική αίθουσα, αλλά η ουσιαστική συνεργασία 

τους σε επίπεδο σχεδιασμού, διδασκαλίας και αξιολόγησης των 

μαθητών.  

• Επιπροσθέτως, απαιτεί από τους ίδιους την ανάληψη κοινής 

ευθύνης για όλους τους μαθητές της τάξης και σε όλα τα επίπεδα.  

• Η παραπάνω πρακτική μπορεί να υλοποιηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο 

της συνεκπαίδευσης (inclusion).  

 



Η Συνεκπαίδευση (ΙΙ) 
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• Ο όρος συνεκπαίδευση δεν αφορά μόνον τους μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά το σύνολο του 

μαθητικού πληθυσμού.  

• Η συνεκπαίδευση είναι μια συνεχής και μεταβαλλόμενη 

διαδικασία.  

• Αφορά πρωτίστως τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, 

τη διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος, των 

μεθόδων διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού υλικού, της 

αξιολόγησης και της οργάνωσης της τάξης.  

• Στόχος είναι η παροχή ευκαιριών για συμμετοχή και 

πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών στις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητάς της γενικής 

τάξης. 
 



Για να υπάρξει μια επιτυχημένη και 

δημιουργική συνεργασία  
• Θα πρέπει να διέπεται από:  

• α) Αποδοχή της ισοτιμίας ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  

• β) Καθιέρωση αμοιβαίων και κοινών στόχων.  

• γ)  Συνυπευθυνότητα στη συμμετοχή και στη 

λήψη αποφάσεων,  

• δ) Ανάληψη των ευθυνών των συνεργαζόμενων 

εκπαιδευτικών για τις θετικές, αλλά και τις 

αρνητικές συνέπειες που ενδεχομένως να 

προκύψουν. 
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Στη Συνεκπαίδευση  
Ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ένα 

μαθητή, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά σε όλους τους 

μαθητές, με σκοπό να τους στηρίζει και να ενισχύει τον 

εκπαιδευτικό της τάξης στο έργο του. 

Μαζί με τον εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής 

συνδιαμορφώνει την εκπαιδευτική διαδικασία, 

σχεδιάζοντας, οργανώνοντας, διδάσκοντας και 

αξιολογώντας από κοινού.  

Στη συνδιδασκαλία και οι δύο παιδαγωγοί υποστηρίζουν 

την πορεία όλων των μαθητών παρέχοντάς τους το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προωθώντας τη 

συνεργασία.  
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Σκοπός της Συνεκπαίδευσης 
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• Είναι να μη διακρίνεται εύκολα ποιος/α είναι ο/η 

εκπαιδευτικός της τάξης και ποιος/α ο/η εκπαιδευτικός 

της ειδικής αγωγής, καθώς θεωρείται σημαντικό η 

υποστήριξη να γίνεται διακριτικά.  

• Δηλαδή να έχει ουδέτερο και ευέλικτο χαρακτήρα και να 

εφαρμόζεται όχι μόνο για τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και – κατά περίπτωση – σε 

όλους τους μαθητές της τάξης.  

• Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης είναι απαραίτητο να 

αποφεύγεται η δασκαλοκεντρική προσέγγιση που 

απαιτεί πειθαρχία, ατομική εργασία και να υιοθετείται  

μια πιο παιδοκεντρική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει 

στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν και να συμμετέχουν 

ενεργά.    
 



• Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας προϋπόθετε μικρή έως και 

ανύπαρκτη αλληλεπίδραση.  

• Πολλοί εκπαιδευτικοί είναι ταλαντούχοι στην εργασία τους, οι 

απαιτήσεις όμως μιας επαγγελματικής συνεργασίας προϋποθέτουν 

λεπτές δεξιότητες επικοινωνίας και χειρισμού διενέξεων, τις οποίες 

ίσως να μην είχαν χρειαστεί να βελτιώσουν ποτέ προηγουμένως.  

• Αξιομνημόνευτο είναι επίσης και το αίσθημα της απειλής που ίσως 

νιώθουν από τη συνεργασία, και κυρίως αυτοί που για πολλά χρόνια 

είχαν μάθει σε μία μοναχική προσέγγιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

• Ένα άλλο που πιθανόν τους φοβίζει είναι ότι οι συνεργασίες θα 

επιφέρουν εντάσεις γιατί θα αναδυθούν οι διαφορές τους. Πολλοί 

αισθάνονται άβολα με τις επαγγελματικές διενέξεις και προτιμούν να 

τις αποφεύγουν.  

• Ωστόσο, οι παιδαγωγικές διενέξεις θα μπορούσαν να τους διδάξουν 

πολλά δεδομένου ότι διαμέσων αυτών εκπαιδεύονται και οι ίδιοι.  
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Είναι κάτι δύσκολο;  



Ως συμπέρασμα 
• Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης είναι μία καλή 

ευκαιρία για τη διάχυση της συνεργατικής διδασκαλίας με πλήρη και 

ουσιαστική συμμετοχή του ειδικού παιδαγωγού στην τάξη.  

• Οι αλλαγές σε στερεότυπα, ρόλους, υπευθυνότητες και 

αρμοδιότητες για την επίτευξη των κοινών στόχων και την επίλυση 

προβλημάτων είναι αναμενόμενες και πρέπει να γίνουν.  

• Οι εκπαιδευτικοί της τάξης θα πρέπει να συνεργάζονται σε επίπεδο 

σχεδιασμού, διδασκαλίας και αξιολόγησης, παραμερίζοντας την 

ανάγκη διατήρησης της «αυθεντίας» και της «εξουσίας».  

• Η ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών επιτυγχάνεται σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια που υπάρχει η αίσθηση της 

συνυπευθυνότητας από όλους.  

• Η ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας απαιτεί και διάθεση χρόνου 

για συνεργασία.  
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Thanks  

Teşekkürler 

Falënderim 

Gracias 

Dank 
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