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ΘΕΜΑ: Πρόταση για δημιουργία δομών συνδιδασκαλίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 

Με το παρόν υπόμνημα προτείνουμε να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ ΙΙ στις 

σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας στις οποίες φοιτούν μαθητές/μαθήτριες κάθε εθνικότητας που δε 

χειρίζονται την ελληνική γλώσσα με επάρκεια. Σε αυτούς/αυτές θα παρέχεται παράλληλη υποστηρικτική 

γλωσσική διδασκαλία η οποία και θα πραγματοποιείται μέσα στις γενικές τάξεις στις οποίες και ανήκουν.  

Η δυνατότητα συνδιδασκαλίας δύο εκπαιδευτικών στο ίδιο τμήμα θα υποστηρίξει τους/τις μαθητές/τριες 

που δυσκολεύονται να κατακτήσουν τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος λόγω των γλωσσικών 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, δίνοντας προοπτική επιτυχίας στις προσπάθειές τους. Αυτή η ενέργεια 

θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ουσιαστική εφαρμογή τόσο του άρθρου 26 του Νόμου 3879/2010 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις» όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» 10 , 

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 καθώς με βάση το πνεύμα αυτών των διατάξεων οι Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας:  

α) Βασίζονται στη λογική της θετικής διάκρισης 

β) Προωθούν μια ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο 

συνδέεται άρρηκτα και υποστηρίζεται από την τοπική κοινωνία 

γ) Αποτελούν προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ 

των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ενός μόνιμου θεσμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μέσα από την συνεργασία τους με εκπαιδευτικούς των σχολικών 

μονάδων ευθύνης τους, έχουν διαπιστώσει και καταγράψει πως επικρατεί μεγάλη γνωστική-μαθησιακή 

απόκλιση ως προς τον επαρκή χειρισμό της ελληνικής γλώσσας σε μονάδες που φοιτούν 

μαθητές/μαθήτριες με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο και/ή Ρομά, η οποία είναι δύσκολα 

αντιμετωπίσιμη και δυσχεραίνει σημαντικά την κατάκτηση των στόχων του αναλυτικού προγράμματος.  

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες είναι συνεχής με την μορφή 

επιμορφώσεων στις οποίες αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο, προσφέρονται προτάσεις 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας και προτείνεται διαθέσιμο υλικό που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να 



υποστηριχθεί η κατάκτηση των μαθησιακών στόχων μέσω βιωματικής διδασκαλίας. Οι ενέργειες αυτές, 

ωστόσο, δεν μπορούν να έχουν πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω μεταξύ άλλων και της 

ελλιπούς φοίτησης που δυστυχώς καταγράφεται σε πολλές περιπτώσεις παιδιών. Πρέπει να τονιστεί πως 

συνδυασμός παραγόντων δημιουργεί τις συνθήκες μη συνεπούς φοίτησης: κοινωνικοοικονομικοί, βαθμός 

αποδοχής της σχολικής φοίτησης ως αδιαπραγμάτευτη παράμετρος της ζωής και πορείας κοινωνικά και 

επαγγελματικά και βέβαια και του κλίματος αποδοχής και υποστήριξης των παιδιών από τη σχολική 

κοινότητα και τις εκπαιδευτικές δομές. Η συνθήκη αυτή με την σειρά της οδηγεί σε αλλεπάλληλες 

επαναλήψεις ύλης στο επίπεδο της Τάξης Υποδοχής Ι και για χρόνο μεγαλύτερο των δύο ετών. Έτσι όμως 

δεν επιτυγχάνεται ούτε η ένταξη του/της μαθητή/μαθήτριας στο τμήμα, ούτε και η κατάκτηση της 

γλώσσας, προκαλώντας την περιθωριοποίηση του/της και ολοκληρώνοντας τον κύκλο μιας παρέμβασης 

που δεν είναι αποτελεσματική. 

Η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στην εκπαίδευση κάθε παιδιού κάποιες φορές 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολος στόχος λόγω της ποικιλομορφίας των ιδιαίτερων περιπτώσεων. Η 

φιλοσοφία της ύπαρξης «ενός σχολείου για όλες/ους τις/ους μαθήτριες/τές» θεωρούμε πως μπορεί να 

υποστηριχθεί περισσότερο αποτελεσματικά σε ένα πλαίσιο συνδιδασκαλίας παρά από δομές που 

δραστηριοποιούνται σε διακριτά περιβάλλοντα. Μπορεί να υφίστανται και άλλες υποστηρικτικές δομές 

(ενισχυτική διδασκαλία, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, τάξεις υποδοχής Ι), αυτές όμως συχνά 

λειτουργούν σε διακριτό περιβάλλον ή στην περίπτωση της παράλληλης στήριξης με βάση διακριτό 

καθηκοντολόγιο του/της εκπαιδευτικού που εστιάζει στην υποστήριξη ενός παιδιού ή μιας μικρής ομάδας 

παιδιών. Τα νομοθετήματα που δίνουν τη δυνατότητα για την υποστήριξη όλων των παιδιών και τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας εμποδίζονται ως προς την εφαρμογή τους και από θεωρήσεις που 

στηρίζονται σε εξαιρετικά αυστηρές και κατά λέξη αναγνώσεις τους. 

Υποστηρίζουμε πως η παρουσία και δεύτερου εκπαιδευτικού στο τμήμα με ισότιμα καθήκοντα 

ευθύνης ως προς τον σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αποτίμηση της διδασκαλίας προς όλους/ες 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες του τμήματος, θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητα του 

διδακτικού έργου. Θα εδραιώσει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών αφού θα μοιράζονται 

την επίτευξη του ίδιου σκοπού και θα εμπλουτίσει τις διδακτικές τους πρακτικές. Θα μειώσει στο ελάχιστο 

τον χρόνο που κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από την ομάδα των 

συνομηλίκων του για να εκπαιδευτεί. Θα δώσει την δυνατότητα να κατακτηθούν οι στόχοι του Αναλυτικού 

Προγράμματος από μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/τριών σε σχέση με την υποστήριξη τους σε δομές ή 

πλαίσια που λειτουργούν σε πλαίσιο διαφορετικό από αυτό της τάξης. Η κατάκτηση άλλωστε μιας 

δεύτερης γλώσσας περνά και από την εξοικείωση με το άκουσμά της σε κάθε περιβάλλον που 

χρησιμοποιείται. 

Μια τέτοια ρύθμιση έχει ήδη υιοθετηθεί με διάφορες παραλλαγές και από εκπαιδευτικά συστήματα 

άλλων χωρών της Ευρώπης. Αν και φαίνεται να απαιτεί αυξημένο κόστος, προτείνουμε την υιοθέτηση του 

μέτρου έχοντας την ισχυρότατη πεποίθηση ότι η απόδοσή της θα είναι ποσοτικά και ποιοτικά πολλαπλή 

και αναμένουμε να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσματικά στη στήριξη του συμπεριληπτικού σχολείου 

και μέσω αυτού και σε όλες/όλους τις/τους μαθήτριες/μαθητές. 

 

Ο 

Οργανωτικός Συντονιστής 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας 

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


		2021-06-01T08:09:20+0258
	Vasileios Kotoulas
	Ψηφιακά Υπογεγραμμένο




