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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΜΕΝΤΟΡΕΣ

Τα σημερινά θέματα

➢Οι προϋποθέσεις της επιτυχούς συνεργασίας 

➢ Η διοργάνωση των διδασκαλιών

➢ Η περίπτωση της συνδιδασκαλίας

➢Πρακτικά ζητήματα. Προβληματισμοί και Προτάσεις

➢Ερωτήσεις - Συζήτηση
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Οι προϋποθέσεις της συνεργασίας

✓ Σεβασμός στη μοναδικότητα των συναδέλφων

✓ Ενσυναίσθηση

✓ Ειλικρίνεια

✓ Εμπιστευτικότητα

✓ Οικειότητα

✓ Ενθάρρυνση  

✓ Διάθεση προσφοράς

✓ Υπομονή

✓ Αποδοχή αλληλεπίδρασης

✓ Διάθεση για αυτοβελτίωση
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Οι προϋποθέσεις της συνεργασίας

Χτίσιμο συνεργατικής σχέσης

Ανατροφοδότηση / Αλληλεπίδραση

Αμοιβαία εποικοδομητική επαγγελματική ανάπτυξη

4



Διοργάνωση διδασκαλιών: 
σχεδιασμός, πραγματοποίηση, συζήτηση

✓ Σχεδιασμός συνεργασίας

✓ Προγραμματισμός της ύλης

✓ Σχεδιασμός διδασκαλίας

✓ Πραγματοποίηση διδασκαλίας

✓ Συζήτηση για τη διδασκαλία
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ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ & ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ... ΤΑΞΗΣ …………….

Θεματικό πεδίο:
Διδακτικό σενάριο

Σεπτέμβριος

εβδομάδα

Οκτώβριος

εβδομάδα

Νοέμβριος

εβδομάδα

Δεκέμβριος

εβδομάδα

Ιανουάριος

εβδομάδα

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η 13η - - 14η 15η

Πεδίο: ..........

Τίτλος:.........

Πεδίο: ..........

Τίτλος:.........
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Η περίπτωση της συνδιδασκαλίας

Δύο εκπαιδευτικοί 

✓ Συνεργάζονται, προκειμένου να διδάξουν μία 

διαφορετική ομάδα μαθητών/τριών, στον ίδιο 

φυσικό χώρο. 

✓ Συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (σχεδιασμό, διδασκαλία και 

αξιολόγηση).
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Βασικές πρακτικές συνδιδασκαλίας

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

✓ Α΄ κατηγορία: Οι εκπαιδευτικοί συν-διδάσκουν σε 

όλη την ομάδα των μαθητών και μαθητριών.

✓ Β΄ κατηγορία: Οι εκπαιδευτικοί συν- διδάσκουν

ομαδοσυνεργατικά.
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Α1. Ο ένας διδάσκει και ο άλλος παρατηρεί.

Ο «παρατηρητής»: 

✓ Παρατηρεί τη συμπεριφορά των 

μαθητών/τριών. 

✓ Εντοπίζει, ποιοι μαθητές είναι 

προσηλωμένοι στη διδασκαλία και 

ποιοι όχι. 

✓ Συλλέγει πληροφορίες για την πορεία 

της διδασκαλίας και την 

αποτελεσματικότητα του μαθήματος. 
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Α2. Ο ένας διδάσκει 

και ο άλλος περιφέρεται και υποστηρίζει.

✓ Ο έλεγχος της διαδικασίας ανατίθεται στον έναν από τους 

δύο.

✓ Ο άλλος κυκλοφορεί στην αίθουσα, παρέχοντας 

διακριτική βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες. 

✓ Ο περιφερόμενος εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να 

συλλέγει στοιχεία για τη μαθησιακή διαδικασία. 

✓ Οι συνδιδάσκοντες μπορούν να εναλλάσσονται στους δύο 

ρόλους και κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
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Α3. Ομαδική/Σύγχρονη διδασκαλία

✓ Οι δύο εκπαιδευτικοί έχουν τον έλεγχο 

της διαδικασίας από κοινού. 

✓ Ο ένας έχει τον πρώτο λόγο στο μάθημα 

και ο άλλος παρεμβαίνει ενισχύοντας, 

διευκρινίζοντας, σχολιάζοντας σημεία 

σχετικά με το περιεχόμενο του 

μαθήματος. 

✓ Απαιτείται συντονισμός και συνεργασία 

στη διάρκεια του μαθήματος.

✓ Προϋπόθεση: προσεχτικός και σαφής 

σχεδιασμός των μαθημάτων.
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Β1. «Συμπληρωματική» διδασκαλία

✓ Ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μία μικρή 

ομάδα μαθητών. 

✓ Ο άλλος καθοδηγεί την υπόλοιπη τάξη.

✓ Οι ομάδες φτιάχνονται με βάση τις 

δυνατότητες-δεξιότητες των παιδιών 

πάνω στο συγκεκριμένο μάθημα. 

✓ Οι εκπαιδευτικοί εναλλάσσονται στις 

ομάδες, ώστε να έχουν συνολική εικόνα 

της τάξης.

✓ Και οι δυο ακολουθούν το ίδιο σχέδιο 

μαθήματος.
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Β2. Παράλληλη διδασκαλία

✓ Η τάξη χωρίζεται σε δυο ίσες ομάδες. Κάθε 

καθηγητής διδάσκει το ίδιο αντικείμενο την 

ίδια ώρα, η διδακτική μέθοδος μπορεί να 

διαφέρει. 

✓ Προϋποθέσεις: Ικανός χώρος / Γνώση του 

αντικειμένου / Συντονισμός εκπαιδευτικών.

✓ Πιθανές δυσκολίες: Αυξημένος θόρυβος / 

Διάσπαση της προσοχής των  μαθητών.

✓ Πριν το τέλος του μαθήματος οι δυο ομάδες 

ενώνονται και παρουσιάζονται, σε 

ολομέλεια, τα βασικά σημεία του 

μαθήματος. 
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Β3. Διδασκαλία σε σταθμούς

✓ Οι διδάσκοντες χωρίζουν τους μαθητές σε 

ομάδες και το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας σε σταθμούς.

✓ Κάθε εκπαιδευτικός διδάσκει ένα μέρος 

της ύλης. 

✓ Ανατίθενται διαφορετικές 

δραστηριότητες με διαφορετικούς 

εξειδικευμένους στόχους, όσον αφορά σε 

δεξιότητες, στρατηγικές μάθησης κ.λπ. 

✓ Αυξάνεται η συμμετοχή των μαθητών.

✓ Η διδακτική μέθοδος μπορεί να είναι 

διαφορετική.



Πρακτικά ζητήματα.

Προβληματισμοί - Προτάσεις (1)

▪ Έκθεση προγραμματισμού (και απολογισμού) συντονιστή;

➢Δεδομένα/ιδιαιτερότητες σχολείου

➢Σχεδιασμός: 

✓ Στόχοι

✓ Ενέργειες (με ημερολόγιο): 

• τι; (προγραμματισμός διαδικασιών, διδασκαλίες, σχετικές 

δράσεις, παρακολούθηση, αποτίμηση διαδικασιών…) 

• ποιοι;

• πότε; 

• πώς;

14



Πρακτικά ζητήματα. 

Προβληματισμοί - Προτάσεις (2)

▪ Προγραμματισμός ύλης; (μηνιαίος; τετραμηνιαίος; ετήσιος;)

▪ Συντονιστής τάξης: διαφορετικές ειδικότητες;

▪ Παρακολούθηση διδασκαλιών: Ω.Π. με κοινό κενό;

▪ Μέντορας διαφορετικής ειδικότητας: (συν)διδασκαλία;

▪ Μεντορευόμενοι αναπληρωτές σε 2 σχολεία;

▪ Μηνιαίες συναντήσεις εργασίας;

▪ Απροθυμία/Άρνηση για συνεργασία;

▪ …
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Παράρτημα
Συναφές υλικό
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Προγραμματισμός διδακτέας ύλης 1ου Τετραμήνου Σχολικό Έτος: ……………………

Εκπαιδευτικός: ………………………………………………. Σχολείο: …………………………

Μάθημα (Γνωστικό αντικείμενο): …………………… Τάξη/τμήμα: ……………………

Τίτλος

Σεναρίου/ Ενότητας

Εβδομάδα/ες 

Πιθανές

Ημερομηνίες

Μαθήματα

-

Ώρες

Ημερομηνία  

Υλοποίησης 

Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα Σημειώσεις  (Υλικά - μέσα,  εξοπλισμός…)

1. «…………………» 1η 1ο

2ο

2η 3ο

4ο

2. «…………………» 3η

4η

5η

6η

7η

8η

9η

10η

11η

12η

13η

14η

15η
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