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Η εργασία προσεγγίζει το ρόλο και το έργο του θεσμού του Σχολικού 

Συμβούλου, όπως αυτός πραγματώνεται στην καθημερινή πράξη υπό το πρίσμα των 

πλέον πρόσφατων θεσμικών εξελίξεων αναφορικά με την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Η μέχρι σήμερα έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχει αναδείξει 

ως κυρίαρχους ρόλους του θεσμού αυτών της καθοδήγησης, της επιμόρφωσης και της 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Οι ρόλοι αυτοί δεν πραγματώνονται χωρίς 

δυσκολίες, οι οποίες αφορούν μία σειρά ζητημάτων, όπως προβλήματα στο θεσμικό 

πλαίσιο ή την αδιαφορία της Πολιτείας. Αναγνωρίζει κανείς από την υπάρχουσα 

μέχρι σήμερα έρευνα, ότι από την καθιέρωση του θεσμού το 1982, η αξιολόγηση 

αποτέλεσε έναν περιφερειακό και στην πράξη ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο ρόλο. Σε 

αυτό το πλαίσιο, σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του αν και πώς ο ρόλος 

του Σχολικού Συμβούλου αλλάζει επηρεαζόμενος από τις αλλαγές στο θεσμικό 

πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οι επιμέρους στόχοι της ερευνητικής 

μας προσπάθειας υπήρξαν η διερεύνηση: (1) της νοηματοδότησης του ρόλου των 

Σχολικών Συμβούλων από τους ίδιους και των ρόλων που τους καθιστούν 

αποτελεσματικούς, (2) της νοηματοδότησης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και 

τον αντίκτυπο των θεσμικών αλλαγών στο έργο τους, (3) της επίδρασης πιθανών 

δυσκολιών στο έργο τους, καθώς και (4) της πιθανής διαφοροποίησης των απόψεών 

τους στους παραπάνω στόχους. Για τη διερεύνηση του θέματος, επιλέχθηκε η 

αξιοποίηση της ποιοτικής μεθόδου έρευνας με στόχο την προσέγγιση του θέματος σε 

βάθος. Συμμετείχαν 15 Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Θεσσαλονίκης, οι απόψεις των οποίων διερευνήθηκαν μέσω ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων. Τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν με το μοντέλο ανάλυσης 

ποιοτικών δεδομένων των Miles & Huberman (1994), το οποίο περιλαμβάνει τα 

στάδια ανάλυσης των δεδομένων σε κατηγορίες, παρουσίασής τους σε πίνακες και 

εξαγωγής συμπερασμάτων. Τα κύρια ευρήματα ανέδειξαν τον επιμορφωτικό, τον 

υποστηρικτικό, τον καθοδηγητικό και τον εξισορροπητικό ως βασικούς ρόλους του 

θεσμού, ενώ επιβεβαίωσαν ότι ο αξιολογικός αποτελεί έναν περιφερειακό και αδρανή 

ρόλο του Σχολικού Συμβούλου. Οι συμμετέχοντες νοηματοδότησαν την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών ως μία διαρκή διαδικασία παροχής ανατροφοδότησης στους 

εκπαιδευτικούς με στόχο τη βελτίωσή τους, ενώ δήλωσαν ότι οι πρόσφατα 

επιχειρούμενες θεσμικές αλλαγές θα επέφεραν ριζικές επιπτώσεις στη δράση τους, 

καθώς ο αξιολογικός ρόλος θα υπερίσχυε των υπολοίπων. Επίσης, οι Σύμβουλοι 

ανέδειξαν μία σειρά ανασταλτικών παραγόντων στο έργο τους, οι κυριότερες από τις 

οποίες είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και η αδιαφορία της Πολιτείας για 
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τον θεσμό. Η έρευνα ανέδειξε μία ποικιλία απαντήσεων των συμμετεχόντων σε όλα 

τα ερωτήματα της συνέντευξης, με κύρια σημεία διαφοροποίησης των απόψεων των 

Συμβούλων τη δυνατότητα εμπλουτισμού του θεσμού με πρόσθετους ρόλους του, 

καθώς και τη δυνατότητα συνδυασμού συμβουλευτικού και αξιολογικού ρόλου στο 

ίδιο πρόσωπο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιορισμένη διαφοροποίηση 

ορισμένων Συμβούλων ως προς τη νοηματοδότηση της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, η οποία θεωρήθηκε ως διαδικασία εντοπισμού και απομάκρυνσης από 

διδακτικά καθήκοντα εκπαιδευτικών που αδυνατούν να διδάξουν. Ωστόσο, όλοι οι 

συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναγκαία 

συνιστώσα ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Βασικά συμπεράσματα της έρευνας 

σταχυολογούνται: (1) ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου απαρτίζεται από ένα 

σύνολο διαφορετικών, αλλά αλληλένδετων ρόλων που χαρακτηρίζουν την πολυσχιδή 

του δράση, (2) πολλά από τα καθήκοντά του δεν προβλέπονται στα νομοθετικά 

κείμενα που τον καθιερώνουν θεσμικά, απαιτώντας ευελιξία και ανάληψη 

πρωτοβουλίας, ενώ (3) η ενεργοποίηση του αξιολογικού τους ρόλου εξακολουθεί να 

αποτελεί ανοιχτό ζήτημα, καθώς μέχρι σήμερα η εισαγωγή ενός καθολικά αποδεκτού 

αξιολογικού συστήματος στην ελληνική εκπαίδευση δεν έχει καταστεί εφικτή. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ρόλοι Σχολικών Συμβούλων, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 

απόψεις Σχολικών Συμβούλων για το έργο τους       
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ABSTRACT 

 

The role and work of School Counselors within the framework of the 

Presidential Decree 152/2013 on teacher evaluation 

 

Theodoros Karamitopoulos, 

primary school teacher, t.kar@live.com  

 

The present thesis approaches the role and work of the Greek School 

Counselors as it is realized in every-day experience in the light of the most recent 

legislative developments regarding teacher evaluation. The national and international 

research has -so far- highlighted guidance, further in-service education and support as 

basic roles for School Counselors. These roles are realized with various difficulties, 

such as problems of the legislative framework and the indifference of the State for the 

institution of Counselors. Through the study of contemporary literature, someone 

recognizes that the evaluation role of School Counselors has been a peripheral and 

inactive one since the introduction of these officials in the educational system in 1982. 

In this context, the main purpose of the research was to highlight whether and how the 

role of School Counselor is actually changing affected by the legislative 

developments towards teacher evaluation. The more specific research goals were the 

study of: (1) how the Counselors understand their role and which particular roles 

make them effective, (2) what meaning they give to teacher evaluation and what 

impact the legislative developments towards teacher evaluation might have on their 

work, (3) the impact of possible difficulties on their every-day work, and (4) the 

possible diversification of their opinions in the first three specific goals mentioned 

above. In the methodological part, a qualitative research method was utilized in order 

to approach the issue in depth. 15 Primary Education School Counselors of 

Thessaloniki, the second largest city of Greece, participated in our research. They 

represented half the Counselors of the entire urban and suburban area. Their opinions 

were studied with the use of semi-constructed interviews. The collected data were 

analyzed with the utilization of the qualitative data analysis model of Miles & 

Huberman (1994), which includes three stages: data analysis in general categories 

(data reduction), presentation of the categories in tables (data display), and conclusion 

drawing and verification. The main results of our research verified the basic roles of 

in-service training, support, and guidance fount in other research and found a new 

role, the balancing role Greek School Counselors adopt. Results also confirmed that 

their evaluating role is really a peripheral and inactive one. The participants defined 

teacher evaluation as a constant feedback-providing process, which aims to the 

professional improvement of teachers. They also mentioned that the resent attempted 

legislative developments would impose a radical impact on their work as the new 

evaluation role would override all the others. Furthermore, the Counselors mentioned 

a series of difficulties in their work. The most common were the limited funding of 

their work and the indifference of the State for the institution of school counseling. 
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The research brought to light a variety of answers of the participants for all the 

questions of the interview. The participants’ opinions were differentiated regarding 

the possibility of having more roles in order to be more effective and the possibility of 

a School Counselor to act as a counselor and evaluator at the same time. It is also 

interesting that few School Counselors considered teacher evaluation as the main 

process to locate and remove from their post all these teachers, who are incapable for 

teaching. However, all the participants agreed that teacher evaluation is a necessary 

component of an educational system. The basic conclusions of our research can be 

summarized as following: (1) School Counselors’ work and action consist of various 

and different but also interdependent roles; these, consequently, define their multiplex 

action, (2) many of the Counselor’s tasks are not predicted in the legislative 

framework; so, flexibility and initiative undertaking are two important key-abilities 

every School Counselor must have, (3) the substantial enactment of Greek School 

Counselor’s evaluation role remains an open issue in hellenic educational reality, 

since the introduction of a commonly agreed evaluation system in the Hellenic 

educational system has not yet been possible.                

Key-words: School Counselor’s roles, teacher evaluation, School Counselor’s 

opinions about their work  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση των απόψεων 15 Σχολικών 

Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το ρόλο και το έργο τους, 

όπως το αντιλαμβάνονται και νοηματοδοτούν οι ίδιοι, στο πλαίσιο των επιπτώσεων 

που επιφέρουν στον θεσμό οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στο θέμα της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (Προεδρικό Διάταγμα 152/2013). 

Τα τελευταία χρόνια, επανήλθε στην ελληνική πραγματικότητα δυναμικά το 

ζήτημα της εισαγωγής στην εκπαίδευση ενός συστήματος αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αμέσως, οι αντιδράσεις 

από πλήθος φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας υπήρξαν σφοδρές, καθώς το εν 

λόγω θέμα αποτελεί πεδίο διαμάχης και σύγκρουσης απόψεων τις τελευταίες 

μεταπολιτευτικές δεκαετίες. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία της εκπαίδευσης, 

συνεπικουρούμενη από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, προχώρησε στο 

σχηματισμό επιστημονικής ομάδας με έργο τον σχεδιασμό ενός συστήματος 

αξιολόγησης, εκδίδοντας τα κατάλληλα νομοθετικά κείμενα. Σχεδιάστηκε ένα 

σύστημα με δύο πυλώνες: (1) την αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (έργο που 

αφορούσε πρωτίστως τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους 

εκπαιδευτικούς) και (2) την αξιολόγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού 

(ένα top-down σύστημα, καθώς τα ανώτερα στην εκπαιδευτική ιεραρχία στελέχη 

προβλέφθηκε να αξιολογούν τους υφιστάμενούς τους). Σε μία εξέλιξη που την 

διαφοροποιεί από τις προηγούμενες, η συγκεκριμένη προσπάθεια εισαγωγής ενός 

συστήματος αξιολόγησης στην εκπαίδευση, ξεκίνησε και εφαρμόστηκε πιλοτικά στα 

πειραματικά σχολεία της χώρας. Προχωρώντας ακόμη παραπέρα, υλοποιήθηκε η 

αυτό-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, ενώ -ως προς το κομμάτι της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού προσωπικού- αξιολογήθηκαν όλα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

της εκπαίδευσης με τη διαδικασία να φτάνει και στους Διευθυντές σχολικών 

μονάδων, οι οποίοι αξιολογήθηκαν επίσης. Επόμενο βήμα της αξιολογικής 

προσπάθειας ήταν η έναρξη της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, βήμα 

που δεν έγινε τελικά λόγω της πολιτικής αλλαγής στη χώρα με τις εκλογές του 

Ιανουαρίου του 2015. Σε αυτό το στάδιο αναμενόταν να εμπλακούν ουσιαστικά οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι, καθώς το νέο πλαίσιο τους καθιστούσε αποκλειστικούς 

αξιολογητές των εκπαιδευτικών των περιφερειών τους ως προς το παιδαγωγικό 

κομμάτι. 

Το βασικό νομοθέτημα που περιέγραφε και όριζε το πλαίσιο της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών είναι το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 με τίτλο: «Αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», (ΦΕΚ 

240Α/5-11-2013). Συνοπτικά, σύμφωνα με τα άρθρα του, ο Σχολικός Σύμβουλος 

ορίζεται ως αποκλειστικός αξιολογητής του παιδαγωγικού έργου του εκπαιδευτικού. 

Εμπλέκεται ουσιαστικά στην αξιολογική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την από 

κοινού προετοιμασία με τον εκπαιδευτικό δύο τουλάχιστον σχεδίων διδασκαλίας, τα 

οποία υλοποιούνται στην τάξη παρουσία του Συμβούλου. Ο Σύμβουλος 

ανατροφοδοτεί τον εκπαιδευτικό σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ η 
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αξιολόγηση βασίζεται σε περιγραφικές κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων 

(ρουμπρίκες), οι οποίες συνθέτουν την εκπαιδευτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. 

Η αριθμητική βαθμολογία του εκπαιδευτικού στα κριτήρια αυτά αντιστοιχεί σε έναν 

ποιοτικό χαρακτηρισμό που μπορεί να είναι: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός», 

«εξαιρετικός». Ανάλογες διαδικασίες αξιολόγησης υπάρχουν σε πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008β), ενώ ανάλογο αξιολογικό 

έργο υλοποιούν πολλοί αντίστοιχοι με τον Σχολικό Σύμβουλο θεσμοί σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008· Μπαρτζάκλη, 2010).  

Οι εξελίξεις στο ζήτημα της αξιολόγησης, όπως περιγράφτηκαν συνοπτικά 

παραπάνω, είναι επόμενο να απασχολούν την ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία 

ασχολείται με τα εκπαιδευτικά πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο, εύλογα 

δημιουργούνται στον ερευνητή της εκπαίδευσης δύο απορίες αναφορικά με την 

εμπλοκή των Σχολικών Συμβούλων στην παραπάνω διαδικασία: (1) Ποιος είναι 

τελικά ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου; Να είναι σύμβουλος ή αξιολογητής; (2) 

Είναι δυνατή η εμπλοκή των Σχολικών Συμβούλων στη νέα αξιολογική διαδικασία 

και πώς επηρεάζει το μέχρι σήμερα έργο και δράση τους; Οι παραπάνω απορίες 

αποκτούν άλλη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο θεσμός έχει θεσμικά έναν 

περιφερειακό και απόλυτα αδρανή αξιολογικό ρόλο, καθώς αυτός δεν 

διασαφηνίστηκε ποτέ μέχρι σήμερα. Επίσης, το γεγονός ότι ο θεσμός του Σχολικού 

Συμβούλου ήρθε προς αντικατάσταση του Επιθεωρητή-αξιολογητή των 

εκπαιδευτικών, αναδεικνύει το εξής παράδοξο: Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου 

δημιουργήθηκε προκειμένου να επιτελεί κυρίως παιδαγωγικά καθήκοντα αφήνοντας 

τα της αξιολόγησης στους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Ωστόσο, ήδη από τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του ο νομοθέτης του προσέδωσε ρόλο αξιολογητή, χωρίς ποτέ να 

εξειδικεύσει περαιτέρω τη δράση του. Η κατάσταση διατηρήθηκε αμετάβλητη τις 

επόμενες δεκαετίες μέχρι σήμερα, με την τελευταία προσπάθεια εισαγωγής ενός 

συστήματος αξιολόγησης να συγκεντρώνει κατά την άποψή μας το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, καθώς διαφοροποιείται από τις ανάλογες σποραδικές και ανοργάνωτες 

του παρελθόντος. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: (1) το Π.Δ. 152/2013 έδωσε για 

πρώτη φορά στους Σχολικούς Συμβούλους συγκεκριμένο εργαλείο για να δράσουν ως 

αξιολογητές, ενώ (2) αποτελεί τη μοναδική προσπάθεια των τελευταίων 30 και πλέον 

ετών για την υπόθεση της αξιολόγησης, που πέρασε από τη θεωρία στην εφαρμογή 

και την υλοποίηση.     

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου έχει μελετηθεί εκτενώς τόσο από την 

ελληνική όσο και τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς στην Ελλάδα μετρά πια πάνω από 

30 χρόνια δράσης, ενώ αντίστοιχα στελέχη υπάρχουν σε πολλές χώρες του 

εξωτερικού. Εστιάζοντας ενδεικτικά στην ελληνική βιβλιογραφία, οι ρόλοι των 

Σχολικών Συμβούλων έχουν διερευνηθεί εκτενώς στο πλαίσιο διδακτορικών και 

μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και άλλων μελετών και ερευνών (Παπαβασιλείου, 

2008· Μπαρτζάκλη, 2010· Ζαΐμη, 2007· Τριανταφύλλου, 2008· Μπαφίτη, 2010· 

Αντωνίου, 2011· Παναγόπουλος, 2012· Φουρκιώτη, 2012· Γιοκαρίνης, 2000· 

Ναθαναήλ, 2009, Καράμηνας, 2013· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008α). Οι μελέτες 

αυτές έχουν αναδείξει ως κυρίαρχους ρόλους του Σχολικού Συμβούλου αυτών της 
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καθοδήγησης, της επιμόρφωσης και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών 

(Παπαβασιλείου, 2008· Μπαρτζάκλη, 2010· Ζαΐμη, 2007· Τριανταφύλλου, 2008· 

Μπαφίτη, 2010· Αντωνίου, 2011· Φουρκιώτη, 2012 Ναθαναήλ, 2009· Καράμηνας, 

2013· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008α).  Οι ρόλοι αυτοί δεν πραγματώνονται χωρίς 

δυσκολίες που αφορούν το μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών που 

αντιστοιχούν σε κάθε Σχολικό Σύμβουλο, την αδιαφορία της Πολιτείας για το θεσμό, 

την έλλειψη χρηματοδότησης, προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο και προβλήματα 

συνεργασίας που έχουν εντοπιστεί (Μπαφίτη, 2010· Αντωνίου, 2011· 

Παπαβασιλείου, 2008· Μπαρτζάκλη, 2010· Ζαΐμη, 2007· Τριανταφύλλου, 2008· 

Φουρκιώτη, 2012· Ναθαναήλ, 2009· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008α). Αναγνωρίζει 

κανείς από την υπάρχουσα μέχρι τώρα έρευνα ότι από την καθιέρωση του θεσμού του 

Σχολικού Συμβούλου από το 1982, η αξιολόγηση αποτέλεσε έναν περιφερειακό και 

στην πράξη ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο ρόλο.  Επίσης, οι έρευνες που προαναφέραμε 

έχουν δείξει ότι η εμπιστοσύνη, το καλό κλίμα και η ουσιαστική βοήθεια στο έργο 

των εκπαιδευτικών χωρίς κριτική και αξιολόγηση αποτελούν προϋποθέσεις για έναν 

πετυχημένο συμβουλευτικό ρόλο.   

Αν και στο πλαίσιο μίας πρώτης προσέγγισης ο θεσμός του Σχολικού 

Συμβούλου παρουσιάζεται εξαντλητικά μελετημένος, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο λόγος 

είναι το πολυσχιδές έργο του, το οποίο διαρθρώνεται σε πολλά επίπεδα και αφορά 

πλήθος ενδιαφερομένων. Η έρευνα έχει αναδείξει ότι ο θεσμός σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο είναι επιφορτισμένος με μία εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων: επιμορφωτικό έργο προς τους Διευθυντές των σχολείων, τους 

εκπαιδευτικούς, του γονείς των μαθητών, καθοδήγηση και υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών στην καθημερινή πράξη, εξισορροπητικές παρεμβάσεις σε 

περιπτώσεις συγκρούσεων ή κρίσεων στα σχολεία, ποικιλότροπη υποστήριξη και 

ενίσχυση των μαθητών κ.ά.. Σε εθνικό επίπεδο η «περιφερειοποίηση» του 

αξιολογικού ρόλου του θεσμού με κατάληξη την απαξίωσή του, σε συνδυασμό με την 

πρόσφατη προσπάθεια ενεργοποίησης του εδώ και 3 δεκαετίες λανθάνοντα ρόλου, 

παρέχουν ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας για τον ερευνητή της 

εκπαίδευσης. Επομένως, πρόσθετος λόγος ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα 

αποτελεί το διαπιστωμένο κενό της βιβλιογραφίας αναφορικά με τον αξιολογικό ρόλο 

των Σχολικών Συμβούλων. Οι σχετικές αναφορές σε διάφορες έρευνες (Παπαδάκης, 

1994· Λαθούρης, 2001· Σιάρκος, 2003· Κουδούνα, 2004· Ζαΐμη, 2007· 

Παπαβασιλείου, 2008· Παπαχρήστος, 2009· Μπαρτζάκλη, 2010· Φουρκιώτη, 2012· 

Stamelos et al., 2012· Παναγόπουλος, 2012· Καράμηνας, 2013) περιορίζονται στην 

επιβεβαίωση της αδράνειας του αξιολογικού τους ρόλου. Επίσης, από την ελληνική 

βιβλιογραφία απουσιάζουν μελέτες που να διερευνούν τις απόψεις των Σχολικών 

Συμβούλων αναφορικά με τη δυνατότητα εμπλοκής τους στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Σε αυτή τη διαπίστωση πρέπει να προστεθεί ότι δεν εντοπίστηκαν 

έρευνες που να προσεγγίζουν το υπό μελέτη θέμα με αξιοποίηση ποιοτικής 

ερευνητικής μεθόδου. 

Πρόσθετοι λόγοι επιλογής του θέματος αποτελούν το προσωπικό ενδιαφέρον 

του συγγραφέα για τη μελέτη της εκπαιδευτικής επικαιρότητας, καθώς και η πρώτη 
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γνωριμία του με τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου πριν από περίπου δύο χρόνια 

μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.  

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό. Το 

θεωρητικό μέρος αποτελείται από 4 κεφάλαια, στα οποία επιχειρείται η θεωρητική 

θεμελίωση της έρευνας που παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας. 

Αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή στον θεσμό 

του Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος διαδέχτηκε εκείνον του Επιθεωρητή. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο προσεγγίζονται οι ρόλοι του θεσμού μέσω: (1) της μελέτης και ανάλυσης 

του Καθηκοντολογίου (Υ.Α. 105657/16-10-2002, ΦΕΚ 1340, τ. Β΄), καθώς και (2) 

της ανασκόπησης της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας. Στο τρίτο κεφάλαιο 

γίνεται ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας για τις δυσκολίες και 

ανασταλτικούς παράγοντες στο έργο των Συμβούλων, τα αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά με τη μορφή πίνακα. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

διαπραγματεύεται το ρόλο των Σχολικών Συμβούλων στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Παρουσιάζεται σύντομα το             

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, ενώ ακολουθεί η 

ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τον αξιολογικό ρόλο των 

Σχολικών Συμβούλων. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά το Προεδρικό Διάταγμα 

152/2013, στο οποίο εμπεριέχεται η πλέον πρόσφατη προσπάθεια εισαγωγής ενός 

πλαισίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ διευκρινίζεται και ο ρόλος των 

Συμβούλων σε αυτήν. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με τη συνόψιση των 

ευρημάτων από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, ενώ παρουσιάζονται ο σκοπός και οι 

επιμέρους στόχοι της έρευνας. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των 

απόψεων των Σχολικών Συμβούλων για τη νοηματοδότηση του ρόλου τους και του 

έργου τους όπως πραγματώνονται στο πλαίσιο των πρόσφατων θεσμικών αλλαγών 

για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Π.Δ. 152/2013). Με αλλά λόγια, κατά το 

σχεδιασμό της έρευνας μας ενδιέφερε να διερευνήσουμε την επίδραση των θεσμικών 

αλλαγών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως αυτές εκδηλώνονται στην 

τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα, στο ρόλο και το έργο του Σχολικού 

Συμβούλου. Έτσι, οι επιμέρους στόχοι της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι οι 

εξής:   

 

1. Να διερευνηθούν οι απόψεις των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με το νόημα που 

αποδίδουν οι ίδιοι στο ρόλο τους, πώς τον βιώνουν και τον αναδεικνύουν.   

2. Να διερευνηθούν οι απόψεις των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με τους ρόλους 

που θα πρέπει να έχουν ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους. 

3. Να διερευνηθεί πώς νοηματοδοτούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και αν το σχετικό Π.Δ. επηρεάζει τον ρόλο και το έργο τους. 

4. Να διερευνηθεί η επίδραση πιθανών παραγόντων και δυσκολιών που εμποδίζουν 

την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων των Σχολικών Συμβούλων. 

5. Να διερευνηθεί η πιθανή διαφοροποίηση στις πεποιθήσεις των Σχολικών 

Συμβούλων για το ρόλο τους και ειδικά στο πλαίσιο της αξιολόγησης. 
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Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, ενώ τεκμηριώνονται όλες οι 

μεθοδολογικές επιλογές της ερευνητικής μας προσπάθειας. Επίσης, περιγράφεται η 

διαδικασία σύνταξης του Οδηγού της συνέντευξης των Σχολικών Συμβούλων, όπως 

και η διαδικασία υλοποίησης των συνεντεύξεων. Για την ανάλυση των δεδομένων 

επιλέχθηκε η αξιοποίηση του μοντέλου ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων των Miles & 

Huberman (1994). Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση των 

δεδομένων της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των 15 

συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά ερευνητικό ερώτημα και 

ακολουθούν τη λογική της σειράς των ερωτήσεων της συνέντευξης, όπως αυτές 

κατασκευάστηκαν στον Οδηγό. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη συνόψιση των 

αποτελεσμάτων ανά ερευνητικό ερώτημα. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση 

και συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας (τι βρέθηκε, πού πρωτοτυπεί, πού 

συμφωνεί ή διαφοροποιείται από τη βιβλιογραφία και τα ευρήματα άλλων ερευνών). 

Τα συμπεράσματα και η συζήτηση οργανώθηκαν με βάση την ταύτιση ή τη διαφωνία 

των ερευνητικών ευρημάτων με: (1) το Καθηκοντολόγιο του θεσμού, (2) τη διεθνή 

και ελληνική βιβλιογραφία για τους ρόλους και τις δυσκολίες του θεσμού, καθώς και 

(3) τη μελετημένη ελληνική βιβλιογραφία που εστιάζει στο ζήτημα της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών. Το όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνει τους περιορισμούς της 

ερευνητικής μας προσπάθειας, ενώ το ένατο περιλαμβάνει τις προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα που δύναται να αποτελέσει τη συνέχεια της παρούσης 

ερευνητικής προσπάθειας. 

Η εργασία συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει: (1) τον 

Οδηγό της συνέντευξης των Σχολικών Συμβούλων, (2) των πίνακα δημογραφικών 

στοιχείων των 15 συμμετεχόντων, καθώς και (3) την ενδεικτική απομαγνητοφώνηση 

μίας εκ των συνεντεύξεων, η οποία συνοδεύεται με τον τρόπο κωδικοποίησης των 

απαντήσεων (παράδειγμα ανάλυσης των δεδομένων των συνεντεύξεων).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

Στο σύντομο αυτό εισαγωγικό κεφάλαιο επιχειρείται η σύνδεση του θεσμού 

του Σχολικού Συμβούλου με τον προϋπάρχοντα θεσμό του Επιθεωρητή, καθώς και 

μια σύντομη αναφορά στην κριτική που δέχτηκε ο νέος θεσμός.  

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου καθιερώθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα το 1982 με τον Νόμο 1304/1982 (ΦΕΚ 144, τ. Α΄)
2
. Ο Σχολικός Σύμβουλος 

διαδέχθηκε τον προϋπάρχοντα θεσμό του Επιθεωρητή. Ο Επιθεωρητής αποτέλεσε 

έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς παρέμεινε 

ενεργός περίπου ενάμιση αιώνα (Ιορδανίδης, 2004). Είναι αξιοσημείωτο ότι εισήχθη 

κατά την περίοδο διακυβέρνησης του νεοελληνικού κράτους από τον Καποδίστρια το 

1834 και καταργήθηκε 148 χρόνια αργότερα, το 1982. Ο προϋπάρχων θεσμός 

ακολούθησε μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική εξέλιξη, καθώς σε όλο το φάσμα 

λειτουργίας του αποτέλεσε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης τόσο σε πολιτικό όσο και σε 

συνδικαλιστικό επίπεδο (Παναγόπουλος, 2013).     

Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του θεσμού, οι θεσμικές υποχρεώσεις 

του Επιθεωρητή αφορούσαν τόσο διοικητικό όσο και εποπτικό έργο. Ωστόσο, αυτοί οι 

δύο ρόλοι δε φαίνεται να ταυτίζονταν ως προς τους στόχους τους (Ιορδανίδης, 2004). 

Έχει υποστηριχτεί (Παναγόπουλος, 2013) ότι η συγκέντρωση πλήθους αρμοδιοτήτων 

σε ένα πρόσωπο, αν και ενίσχυσε το κύρος του, δημιούργησε σύνδρομα εξουσίας που 

οδήγησαν στην παραμέληση του επιστημονικού και παιδαγωγικού του ρόλου. 

Αρκετοί Επιθεωρητές, ως στελέχη ενός συγκεντρωτικού μηχανισμού στενά 

συνδεδεμένου με την εκάστοτε κυβέρνηση, λειτούργησαν ως μέσα πίεσης, ελέγχου 

και πειθαναγκασμού των δασκάλων, συντάσσοντας εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων 

για πολλές δεκαετίες. Οι εκθέσεις αυτές, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές 

ως «όπλο» απέναντι στους δασκάλους, αφού οι Επιθεωρητές αποτέλεσαν τον 

βασικότερο αυταρχικό και εξουσιαστικό φορέα ελέγχου της εξωσχολικής λειτουργίας 

των δασκάλων, ασκώντας έλεγχο στην εξωσχολική πολιτική, κοινωνική και 

πολιτιστική δραστηριότητά τους (Μπουζάκης, 2003· Λαθούρης, 2001). Για τον λόγο 

αυτό, ο κλάδος των δασκάλων υιοθέτησε διαχρονικά μία αρνητική στάση απέναντι 

στον θεσμό (Ιορδανίδης, 2004). Η στρεβλή αυτή κατάσταση οδήγησε στη διατύπωση 

αρνητικών σχολίων για τον θεσμό ήδη από τα πρώτα χρόνια θέσπισής του. 

Εκτός από τα αρνητικά σχόλια των δασκάλων, από πολύ νωρίς παρουσιάστηκε 

στην εκπαιδευτική κοινότητα το αίτημα για διαχωρισμό του διοικητικού από το 

παιδαγωγικό έργο (Ιορδανίδης, 2004). Βασικό επιχείρημα -και ταυτόχρονα αδύνατο 

σημείο- του θεσμού του Επιθεωρητή αποτέλεσε ο έντονα διοικητικός χαρακτήρας της 

λειτουργίας του (Γιοκαρίνης, 2000). Παρά την επιμονή των υποστηρικτών του 

αιτήματος περί διαχωρισμού, η κατάσταση δε μεταβλήθηκε παρά μόνο 

μεταπολιτευτικά, όταν το αίτημα κατάργησης του θεσμού του Επιθεωρητή κατέστη 

                                                           
2
 Νόμος 1304/1982, «Για την επιστημονική-παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση 

στη Γενική και τη Μέση Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 

ΦΕΚ 144Α/7-12-1982. 
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περισσότερο από ποτέ «επιτακτικό και αδιαπραγμάτευτο» (Παναγόπουλος, 2013: 169). 

Ο αδιαπραγμάτευτος και επιτακτικός τόνος του αιτήματος συνίστατο στο ότι ο θεσμός 

είχε συνδεθεί με τον αυταρχισμό, την αντιδημοκρατική επικοινωνία και το αυταρχικό 

πνεύμα του κράτους (Παναγόπουλος, 2013). Οι απαιτήσεις της κοινωνίας για 

ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοκρατία οδήγησαν στην κατάργηση του 

θεσμού στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και την αντικατάστασή του από εκείνον 

του Σχολικού Συμβούλου. 

Ιστορικά, παρά τον αδιαμφισβήτητο από άποψη διάρκειας κεντρικό ρόλο του 

θεσμού του Επιθεωρητή στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ο θεσμός του 

Σχολικού Συμβούλου δεν είναι νέος. Εισήχθη νομοθετικά πριν από 32 χρόνια (Νόμος 

1304/1982) σε αντικατάσταση των Επιθεωρητών της Στοιχειώδους και Μέσης 

Εκπαίδευσης. Ο θεσμός θεωρήθηκε ως αλλαγή δομικού χαρακτήρα για την 

εκπαίδευση και αποτέλεσε την απάντηση στο μακροχρόνιο αίτημα των 

εκπαιδευτικών για Δημοκρατία, Παιδεία και Κοινωνική Δικαιοσύνη (Παναγόπουλος, 

2013). Επίσης, θεωρήθηκε ότι ο ενισχύει την προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας 

στο καθημερινό παιδαγωγικό έργο, καθώς και την ανάπτυξη μιας «συμβουλευτικής» 

σχέσης Σχολικού Συμβούλου και εκπαιδευτικού, η οποία συνίσταται στη μεταξύ τους 

γνήσια και πιστή συνεργασία. Ο ιδρυτικός Νόμος του θεσμού ικανοποίησε το 

μακροχρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών περί διαχωρισμού του έργου του 

Επιθεωρητή: τα διοικητικά καθήκοντα ανατέθηκαν στους Διευθυντές Εκπαίδευσης 

και τους Προϊσταμένους των Γραφείων, ενώ τα καθήκοντα για την επιστημονική-

παδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ανατέθηκαν στο νέο θεσμό των 

Σχολικών Συμβούλων (Ιορδανίδης, 2004· Σαΐτης, 2008· Παναγόπουλος, 2013). 

Ακολούθησαν και άλλα νομοθετικά κείμενα (Π.Δ. 214/1982, Υ.Α. 

Φ.353.1./324/105657/8-10-2002), τα οποία επιχείρησαν να συγκεκριμενοποιήσουν 

περισσότερο το έργο και τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου. Ωστόσο, δέχτηκαν 

έντονη κριτική, καθώς θεωρήθηκε ότι τελικά είναι γενικόλογα, επαναλαμβάνονται σε 

μεγάλο βαθμό, δεν αποσαφηνίζουν επαρκώς το έργο του θεσμού και περιλαμβάνουν 

αρμοδιότητες που ουσιαστικά δεν ασκούνται, με προεξάρχουσα την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών (Ζαμπέτα, 1994· Μαυροσκούφης, 2007 στο Φουρκιώτη, 2012).      

Ως συνέπεια, η αντικατάσταση του θεσμού του Επιθεωρητή από του Σχολικού 

Συμβούλου δεν οδήγησε σε άμβλυνση των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών. Ο νέος 

θεσμός πολύ γρήγορα δέχθηκε επικρίσεις από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

λόγω της απουσίας ουσιαστικής στήριξής του από την Πολιτεία (Ζαχαρενάκης, 

1991). Ήδη από την αρχή της δράσης του, διαφάνηκε ότι αποτελεί έναν «υπέρ-ρόλο» 

(Φουρκιώτη, 2012), ο οποίος συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό αρμοδιοτήτων, τις 

οποίες η Πολιτεία δεν παρακολούθησε ποτέ αν εφαρμόζονται στην πράξη στο σύνολό 

τους. Μάλιστα, φαίνεται ως ένα βαθμό να ανέχτηκε τη μη εφαρμογή ρόλων του 

θεσμού όπως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το επίμαχο θέμα, η βούληση 

της Πολιτείας φαίνεται ότι επηρεάστηκε καθοριστικά τις προηγούμενες δεκαετίες από 

παράγοντες όπως η πολιτική σκοπιμότητα και η πίεση συνδικαλιστικών φορέων της 

εκπαίδευσης (Μαυροσκούφης, 2007). Έτσι, παρά τη φαινομενική ικανοποίηση της 

ανάγκης για υπεύθυνο εκπαιδευτικό διάλογο και συνεχή ενημέρωση για τις 
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εκπαιδευτικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η αποτελεσματικότητα του 

νέου θεσμού εμφανίζεται περιορισμένη λόγω έλλειψης αποφασιστικών 

αρμοδιοτήτων. Έχει υποστηριχτεί ότι ο θεσμός στερείται διαχρονικά βασικά 

χαρακτηριστικά όπως η εξουσία, η ευθύνη, η επιβολή και η πρωτοβουλία (Σαΐτης, 

2008). Επιπλέον, έντονη κριτική ασκήθηκε και στη διαδικασία επιλογής των 

Σχολικών Συμβούλων. Παρά τις προσπάθειες για διαφανή και ανοιχτή διαδικασία 

επιλογής των συγκεκριμένων στελεχών (Σαΐτης, 2008), η διαδικασία επιλογής στο 

σύνολό της θεωρήθηκε ότι συνδέεται με πολιτικές σκοπιμότητες του κάθε φορά 

επικρατούντος πολιτικού παράγοντα (Μιχόπουλος, 2002, στο Σαΐτης, 2008).  

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, έχει υποστηριχθεί ότι η επιτυχία και η 

καταξίωση του θεσμού συνδέεται με δύο βασικούς παράγοντες: (α) την 

σταθεροποίηση των κριτηρίων επιλογής των Σχολικών Συμβούλων και την 

αποσύνδεσή τους από την πολιτική σκοπιμότητα του κάθε φορά επικρατούντος 

πολιτικού παράγοντα, καθώς και (β) τη νομοθετική πλαισίωση του θεσμού κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει πραγματικά τις 

δραστηριότητές του (Μιχόπουλος, 2002, στο Σαΐτης, 2008). Όσον αφορά τη 

διαδικασία επιλογής, η βιβλιογραφία παρουσιάζει μία σύνθετη εικόνα, καθώς 

διαχρονικά δεν υπήρξε ομοφωνία ως προς την αποτελεσματικότητά της να αναδείξει 

κατάλληλα πρόσωπα, αν και υπάρχουν αναφορές, όπως η παραπάνω, που 

υποστηρίζουν ότι η διαδικασία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Επίσης, η βιβλιογραφία 

συμφωνεί ότι πράγματι υπάρχουν αρμοδιότητες που παραμένουν αδρανείς και 

ανεφάρμοστες με προεξάρχουσα την εμπλοκή του Σχολικού Συμβούλου στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Κουδούνα, 2004· Ζαΐμη, 2007· Μπαρτζάκλη, 2010· 

Φουρκιώτη, 2012· Παναγόπουλος, 2012· Καράμηνας, 2013)
3
.  

Συνοψίζοντας, η εισαγωγή του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου στο 

εκπαιδευτικό σύστημα κρίθηκε καταρχήν θετική, καθώς πρέσβευε τη λήξη των 

αυταρχικών πρακτικών του επιθεωρητισμού. Επίσης, θετικά αντιμετωπίστηκε ο 

διαχωρισμός του διοικητικού έργου από το παιδαγωγικό. Ωστόσο, ο θεσμός 

αποδείχτηκε ότι επιφορτίστηκε με ένα σύνολο αρμοδιοτήτων τις οποίες αδυνατούσε 

να εφαρμόσει για λόγους πέρα από τον ίδιο, γεγονός που αύξησε τις φωνές κριτικής. 

Επιπλέον, η Πολιτεία φαίνεται να λειτούργησε με αμφιθυμία απέναντι στον θεσμό, 

καθώς αν και του προσέδωσε ρόλους, δεν τον στήριξε ουσιαστικά στην εφαρμογή 

τους. Επομένως, παρά τον εκτενή πλέον προσδιορισμό του ρόλου του Σχολικού 

Συμβούλου, στη βιβλιογραφία απαντάται η άποψη ότι ο θεσμός δε φαίνεται να έχει 

ανταποκριθεί συνολικά στις απαιτήσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης (Μιχόπουλος, 2002: 232 στο Σαΐτης, 2008: 243).  

 

 

 

                                                           
3
 Εκτενέστερη αναφορά σε αυτό το ζήτημα γίνεται στο τέταρτο κεφάλαιο της 

εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η καταγραφή του θεσμοθετημένου ρόλου 

του Σχολικού Συμβούλου
4
, όπως αυτός ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο και έχει 

μελετηθεί από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τόσο η μελέτη του νομοθετικού 

πλαισίου όσο και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύουν ότι ο ρόλος του 

Σχολικού Συμβούλου είναι πολυδιάστατος και πολύπλευρος. 

 

2.1 Το θεσμικό πλαίσιο του Σχολικού Συμβούλου 

  

Συνοπτικά, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 1304/1982 του θεσμού και το 

Προεδρικό Διάταγμα 214/1984 (ΦΕΚ 77, τ. Α΄), έργο του Σχολικού Συμβούλου 

είναι η επιστημονική-παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση 

και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας 

για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα επόμενα χρόνια εκδόθηκαν 

διάφορα νομοθετικά κείμενα που καθόρισαν λεπτομερέστερα τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες του θεσμού.  

Η μέχρι πρότινος πιο πρόσφατη
5
 νομοθετική πράξη που ορίζει τα καθήκοντα 

και τις υποχρεώσεις των Σχολικών Συμβούλων είναι η σχετική Υπουργική Απόφαση 

του 2002
6
  (ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β΄). Το εν λόγω κείμενο αποτελεί ουσιαστικά το 

«Καθηκοντολόγιο» του θεσμού, καθώς ορίζει το συνολικό πλαίσιο δράσης του. Από 

τα συνολικά 39 άρθρα του, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του θεσμού 

περιγράφονται σε 7 άρθρα:  

 

Καθήκοντα και υποχρεώσεις των Σχολικών Συμβούλων 

Υπουργική Απόφαση: Αριθ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 

Άρθρο 7 Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 8 Έργο των Σχολικών Συμβούλων 

Άρθρο 9 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς 

Άρθρο 10 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους των Διδασκόντων 

                                                           
4
 Με έμφαση στους Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Προσχολικής Αγωγής 

και Δημοτικής Εκπαίδευσης).  
5
 Το πλέον πρόσφατο νομοθετικό κείμενο που αφορά τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες του θεσμού είναι το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, «Αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ΦΕΚ 240Α/5-11-

2013, το οποίο παρουσιάζεται εκτενώς στο τέταρτο κεφάλαιο του θεωρητικού 

μέρους. 
6
 Υπουργική Απόφαση: Αριθ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002 

τ. Β΄) με τίτλο: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και 

των συλλόγων των διδασκόντων». 
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Άρθρο 11 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους 

Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης 

Άρθρο 12 Αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με άλλους φορείς 

Άρθρο 13 Ειδικές υποχρεώσεις των Σχολικών Συμβούλων 

 

Αν και δεν αποτελεί σκοπό της εργασίας η αναλυτική αναφορά στο 

συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο, το οποίο έχει αναλυθεί και μελετηθεί επισταμένα 

από άλλους ερευνητές (λ.χ. Μπαρτζάκλη, 2010), ωστόσο, η συνοπτική αναφορά στα 

άρθρα του Καθηκοντολογίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αναδειχτούν οι 

διαφορετικοί και πολλαπλοί ρόλοι τους οποίους ο νομοθέτης έχει αναθέσει στους 

Σχολικούς Συμβούλους.  

Συνοπτικά, το Καθηκοντολόγιο των Σχολικών Συμβούλων στο Κεφάλαιο Β΄ 

του παραπάνω νομοθετήματος ορίζει τα παρακάτω καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

 

 Στο άρθρο 7 των γενικών διατάξεων ορίζεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν 

την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης 

των εκπαιδευτικών μιας ορισμένης εκπαιδευτικής περιφέρειας, ενώ ενθαρρύνουν 

κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα στο χώρο της Εκπαίδευσης και 

συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 

των σχολείων της περιοχής τους. Σε άλλο σημείο του άρθρου ορίζεται σαφώς ότι 

οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη λειτουργίας των 

σχολείων τα οποία τους έχουν ανατεθεί. Επίσης, σε επόμενο σημείο αναφέρεται 

ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στους οποίους 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της η παρούσα εργασία) έχουν την αρμοδιότητα της 

παιδαγωγικής καθοδήγησης προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ή άλλων 

καινοτόμων προγραμμάτων αντισταθμιστικού χαρακτήρα τα οποία εφαρμόζονται 

στα σχολεία ευθύνης τους. 

 

 Στο άρθρο 8, το οποίο τιτλοφορείται «Έργο των Σχολικών Συμβούλων», ο 

νομοθέτης ορίζει πέντε κύριες λειτουργίες στη δράση των Σχολικών Συμβούλων. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου, ο Σχολικός 

Σύμβουλος (άρθρο 8 της Υ.Α. 105657/16-10-2002, ΦΕΚ 1340, τ. Β΄): 

Άρθρο 8 

(§1) 

Έργο των Σχολικών Συμβούλων 

(α) Διαχειρίζεται στον τομέα της ευθύνης του την εκπαιδευτική πολιτική και 

υποστηρίζει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών, οι οποίες εισάγονται 

στην Εκπαίδευση. Έχει ως αρμοδιότητα να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο 

και η φιλοσοφία των καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. 

Αποτυπώνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα, επισημαίνει τις αδυναμίες της 

εφαρμογής και προτείνει λύσεις. 

(β) Ως προγραμματιστής του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή ευθύνης του, 

προτείνει πρόγραμμα εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα 

της ειδικότητάς του ή φροντίζει για την εφαρμογή του προτεινόμενου από το Π.Ι. 

προγραμματισμού. Συγχρόνως, παρακολουθεί και συντονίζει τον παραπάνω 

προγραμματισμό. Συμμετέχει στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου 

στα σχολεία ευθύνης του, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και 
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συνεργάζεται μαζί τους για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. 

(γ) Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. 

Συμμετέχει στα επιμορφωτικά προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης καθώς 

και του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Ενθαρρύνει, 

υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές προσπάθειες επιμόρφωσης στα 

σχολεία της αρμοδιότητάς του. 

(δ) Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 

όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεσή τους, 

η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση.  

(ε) Όταν ο Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν 

αδυναμία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου, παράλληλα  με τη σύνταξη της 

υπηρεσιακής έκθεσης, προτείνει να εφαρμοστεί πρόγραμμα επιμόρφωσης, 

αναλυτικά σε κάθε έναν από αυτούς. Η πρόταση γίνεται προς την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη 

βελτίωση στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο από αυτούς τους εκπαιδευτικούς. 

 

 Σχολιάζοντας σύντομα το περιεχόμενο της συγκεκριμένης παραγράφου, 

μπορεί να  υποστηριχθεί ότι ο νομοθέτης έχει αναθέσει στους Σχολικούς Συμβούλους 

τους παρακάτω ρόλους: 

(1) διαχειριστές της εκπαιδευτικής πολιτικής και υποστηρικτές εφαρμογής 

εκπαιδευτικών καινοτομιών που εισάγονται στην Εκπαίδευση, 

(2) προγραμματιστές του εκπαιδευτικού έργου στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς 

φροντίζουν για την εφαρμογή του προτεινόμενου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
7
 

προγραμματισμού, 

(3) επιμορφωτές των εκπαιδευτικών μέσω ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών, 

(4) αξιολογητές του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών με σκοπό την 

επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, την 

παροχή βοήθειας για την αναίρεσή τους, καθώς και την ενίσχυση πρωτοβουλιών και 

τη δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση και 

(5) σχεδιαστές και εισηγητές αναλυτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για 

εκπαιδευτικούς που εμφανίζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. 

 

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8 ορίζεται (επαναλαμβάνοντας σε 

μεγάλο βαθμό προτάσεις του άρθρου 7) ότι στο έργο των Σχολικών Συμβούλων 

αποτελεί βασικό στοιχείο η συνεχής φροντίδα και υποχρέωση: (1) για την 

                                                           
7
 Το 2011, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αντικαταστάθηκε από τον θεσμό του 

«Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (Ι.Ε.Π.). Αποτελεί νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα 

με τον ιδρυτικό Νόμο (ΦΕΚ 118/2011, τ. Α΄), είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας 

που έχει σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων που αφορούν την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη 

δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 28 
 

επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, (2) για υποστήριξη 

στις καθημερινές διδακτικές ανάγκες, (3) για την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό 

τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με τις επιταγές της 

σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας. Στην τρίτη 

παράγραφο του άρθρου 8, ο νομοθέτης ορίζει ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

ενθαρρύνουν την εφαρμογή νέων αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας, 

καθώς και τη χρήση σύγχρονων μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

 

 Στο ίδιο νομοθέτημα ακολουθούν άρθρα, τα οποία ορίζουν καθήκοντα και 

αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς (άρθρο 

9), τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους των 

Διδασκόντων (άρθρο 10) τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους 

Γραφείων Εκπαίδευσης (άρθρο 11), ενώ η αναφορά στο έργο των Σχολικών 

Συμβούλων ολοκληρώνεται με τις αρμοδιότητές τους σε σχέση με άλλους φορείς 

(άρθρο 12) και τις ειδικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 13).   

Η παραπάνω συνοπτική αναφορά στο Καθηκοντολόγιο των Σχολικών 

Συμβούλων κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι αναδεικνύει με ξεκάθαρο τρόπο τις ποικίλες 

διαστάσεις των ρόλων που καλείται να αναλάβει ο Σχολικός Σύμβουλος. 

Επιχειρώντας έναν σύντομο σχολιασμό του Καθηκοντολογίου, γίνεται σαφές ήδη από 

την πρώτη ανάγνωση ότι το έργο του Σχολικού Συμβούλου περιλαμβάνει πολλές και  

διαφορετικές μεταξύ τους διαστάσεις, οι οποίες σχηματίζουν μία σύνθετη ολότητα 

που τον προσδιορίζει. Το σύνολο των ρόλων που καλείται να επιτελέσει ο Σχολικός 

Σύμβουλος σύμφωνα με το Καθηκοντολόγιο του θεσμού παρουσιάζεται σχηματικά 

στον παρακάτω πίνακα. Η σχηματική απεικόνιση δίνει έμφαση στους Σχολικούς 

Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 1: Οι ρόλοι του Σχολικού Συμβούλου σύμφωνα με το Καθηκοντολόγιο 

(άρθρα 7-13) 

 

ΡΟΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ 

Υπουργική Απόφαση: Αριθ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 

(ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β΄) 

Άρθρο (§) Αποσπάσματα Καθηκοντολογίου Ρόλοι 

-Άρθρο 7- 

 

Γενικές 

διατάξεις 

(§1) 1. έχουν την ευθύνη της παιδαγωγικής 

καθοδήγησης και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών 

2. ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια για 

επιστημονική έρευνα στο χώρο της 

Εκπαίδευσης 

3. συμμετέχουν στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών  

1. καθοδηγητικός 

(παιδαγωγική διάσταση και 

επιστημονική: ενθαρρυντική-

αναπτυξιακή διάσταση ως προς 

τους εκπαιδευτικούς) 

2. υποστηρικτικός 

(υποστήριξη στους 

εκπαιδευτικούς) 

3. αξιολογικός 

(§3) έχουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη 

λειτουργίας των σχολείων τα οποία τους 

έχουν ανατεθεί  

καθοδηγητικός 

(παιδαγωγική διάσταση) 

(§5) συνέρχονται σε κοινές συντονιστικές 

συσκέψεις 
 συνεργατικός  

(διάσταση που αφορά τη 
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συνεργασία των ΣΣ μεταξύ τους) 

(§6) έχουν την αρμοδιότητα της 

παιδαγωγικής καθοδήγησης 

προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας 

ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων 

αντισταθμιστικού χαρακτήρα  

καθοδηγητικός 

(παιδαγωγική διάσταση που 

αφορά την τήρηση του 

εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού) 

-Άρθρο 8-  

 

Έργο των 

Σχολικών 

Συμβούλων
8
 

(§1) α) Διαχειρίζεται στον τομέα ευθύνης του 

την εκπαιδευτική πολιτική και 

υποστηρίζει την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες 

εισάγονται στην Εκπαίδευση. Έχει ως 

αρμοδιότητα να γίνεται κατανοητό το 

περιεχόμενο και η φιλοσοφία των 

καινοτομιών για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. 

Αποτυπώνει την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, επισημαίνει τις 

αδυναμίες της εφαρμογής και προτείνει 

λύσεις.  

1. καθοδηγητικός 

 (διαμεσολαβητική διάσταση που 

αφορά τη σύνδεση της κεντρικής 

πολιτικής με τις σχολικές 

μονάδες και την τήρηση των 

αποφάσεων της πρώτης από τις 

δεύτερες) 

2. καθοδηγητικός 

(υποστηρικτική διάσταση που 

αφορά την τήρηση του 

εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού) 

 

β) Ως προγραμματιστής του 

εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή 

ευθύνης του προτείνει πρόγραμμα 

εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών 

για τα μαθήματα της ειδικότητάς του ή 

φροντίζει για την εφαρμογή του 

προτεινόμενου από το Π.Ι. 

προγραμματισμού.  

καθοδηγητικός 

(διάσταση που σχετίζεται με την 

τήρηση του εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού) 

 

γ) Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών 

αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (…). 

Συμμετέχει στα επιμορφωτικά 

προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης 

καθώς και του Οργανισμού 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(ΟΕΠΕΚ).Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και 

καθοδηγεί τις ενδοσχολικές προσπάθειες 

επιμόρφωσης στα σχολεία της 

αρμοδιότητάς του. 

επιμορφωτικός 

(αναπτυξιακή διάσταση ως προς 

τους εκπαιδευτικούς) 

δ) Συμμετέχει στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της 

αξιολόγησης (…) είναι η επισήμανση 

αδυναμιών και δυσκολιών στην 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η 

παροχή βοήθειας για την αναίρεσή τους, 

η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η 

δημιουργία θετικών κινήτρων για την 

εκπαίδευση.   

αξιολογικός 

(βελτιωτική διάσταση)  

 

ε) Όταν (…) διαπιστώνει ότι κάποιοι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν αδυναμία 

στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου (…) 

προτείνει να εφαρμοστεί πρόγραμμα 

επιμόρφωσης, αναλυτικά για κάθε έναν 

από αυτούς. 

επιμορφωτικός 

(αναπτυξιακή διάσταση ως προς 

τους εκπαιδευτικούς) 

                                                           
8
 Οι ρόλοι που ορίζει η πρώτη παράγραφος του Άρθρου 8 παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα στον αμέσως προηγούμενο Πίνακα 1. 
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(§2) συνεχής φροντίδα και υποχρέωση για 

την επιστημονική και παιδαγωγική 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, για 

υποστήριξη στις καθημερινές ανάγκες, 

για την ανάληψη πρωτοβουλιών με 

σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε 

κάθε μάθημα    

1. καθοδηγητικός 

(επιστημονική και παιδαγωγική 

διάσταση) 

2. υποστηρικτικός 

(βοηθητική διάσταση ως προς 

τους εκπαιδευτικούς) 

 

(§3) ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων 

αποτελεσματικότερων μεθόδων 

διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση 

σύγχρονων μέσων της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας 

καθοδηγητικός 

(επιστημονικός: 

ενθαρρυντική-αναπτυξιακή 

διάσταση ως προς τους 

εκπαιδευτικούς) 

-Άρθρο 9- 

 

Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες 

των Σχολικών 

Συμβούλων σε 

σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς 

(§1) συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς 

της περιοχής ευθύνης τους, ατομικά ή 

ομαδικά, με σκοπό την ομαλή πορεία 

της παιδαγωγικής και διδακτικής 

πράξης, καθώς και την προώθηση νέων, 

σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. 

Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους 

ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν 

πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για 

την αντιμετώπιση επιμέρους 

προβλημάτων του σχολικού έργου  

1. συνεργατικός 

(συνεργασία με εκπαιδευτικούς) 

2. υποστηρικτικός 

(βοηθητική διάσταση ως προς 

τους εκπαιδευτικούς) 

  

(§2) α) οργανώνουν σε συνεργασία με το 

Διευθυντή εκπαίδευσης συσκέψεις τον 

εκπαιδευτικών (…) για τον 

προγραμματισμό και την καθοδήγηση 

του εκπαιδευτικού έργου 

1. συνεργατικός 

(συνεργασία με όλους τους 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία) 

2. καθοδηγητικός 

(προγραμματιστική διάσταση) 

β) Παρακολουθούν τον αρχικό 

προγραμματισμό, παρεμβαίνουν 

διαμορφωτικά (…) και συζητούν με 

τους εκπαιδευτικούς τις αναγκαίες 

αναπροσαρμογές.  

1. εποπτικός 

(διάσταση άσκησης ελέγχου) 

2. συνεργατικός 

(συνεργασία με εκπαιδευτικούς) 

γ) Επισκέπτονται τα σχολεία (…) 

Συζητούν τα ιδιαίτερα προβλήματα, 

παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες και 

υποδείξεις (…) 

εξισορροπητικός 

(διάσταση επίλυσης 

οποιουδήποτε προβλήματος 

προκύψει στα σχολεία) 

δ) Συγκαλούν τους εκπαιδευτικούς της 

περιοχής τους σε συσκέψεις και 

οργανώνουν ενημερωτικά σεμινάρια 

(…) ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς 

στα σύγχρονα επιστημονικά, 

παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. Η 

ενημέρωση μπορεί να γίνει και με τη 

συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και 

παιδαγωγών.  

 

ε) Ενημερώνουν για τη σημασία της 

σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

(…) 

επιμορφωτικός 

(1. αναπτυξιακή διάσταση ως 

προς τους εκπαιδευτικούς και 2. 

διαμεσολαβητική διάσταση 

σχετικά με τη σύνδεση 

επιστημονικών γνώσεων-

επιστημονικής πράξης) 

στ) Παρακολουθούν, ύστερα από 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών, 

διδασκαλίες και κάνουν τις αναγκαίες 

παρατηρήσεις και υποδείξεις σχετικά με 

τους τρόπους σχεδιασμού, οργάνωσης 

και πραγματοποίησης της διδασκαλίας.   

καθοδηγητικός και αξιολογικός 

(;) 

(συμβουλευτική διάσταση 

καθοδήγησης, βελτιωτική 

διάσταση για εκπαιδευτικούς σε 

περίπτωση αξιολόγησης) 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 31 
 

ζ) Οργανώνουν οι ίδιοι ή αναθέτουν 

διδασκαλίες σε εκπαιδευτικούς (…) με 

σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την 

ενημέρωση στις σύγχρονες απόψεις της 

ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και 

διδακτικής πρακτικής. 

επιμορφωτικός 

(αναπτυξιακός ως προς τους 

εκπαιδευτικούς) 

η) Προωθούν και ενισχύουν ερευνητικές 

προσπάθειες εκπαιδευτικών (…) και 

συνεργάζονται με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα (…)   

1. καθοδηγητικός 

(επιστημονική διάσταση) 

2. συνεργατικός 

(συνεργασία με όλους τους 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία)  

θ) Καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε 

θέματα που έχουν σχέση με την 

αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών 

(…) 

 

ι) Καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς για 

τον ορθό τρόπο επικοινωνίας τους με 

τους γονείς και τους μαθητές, για την 

καλή συνεργασία τους ως μελών του 

Συλλόγου των Διδασκόντων και 

καλλιεργούν σ’ αυτούς πνεύμα 

συλλογικής ευθύνης για τη λειτουργία 

του σχολείου.   

καθοδηγητικός 

(1. συμβουλευτική διάσταση 

όσον αφορά τις υποδείξεις στους 

εκπαιδευτικούς για την 

αξιολόγηση των μαθητών, 

2. διαμορφωτική διάσταση που 

σχετίζεται με την καλλιέργεια 

προτύπων συμπεριφοράς και τη 

δημιουργία ενιαίας φιλοσοφίας 

στα σχολεία) 

ια) Σε κοινές συσκέψεις με τους 

εκπαιδευτικούς, προβαίνουν σε 

απολογισμό του ετήσιου διδακτικού 

προγραμματισμού (…) 

1. συνεργατικός 

(συνεργασία με εκπαιδευτικούς) 

2. αξιολογικός 

(απολογιστική διάσταση) 

(§3) οι κενές ώρες (ενν. των εκπαιδευτικών) 

χρησιμοποιούνται για συνεργασία με 

τον αντίστοιχο Σχολικό Σύμβουλο  

συνεργατικός 

(συνεργασία με εκπαιδευτικούς) 

 

-Άρθρο 10- 

 

Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες 

των Σχολικών 

Συμβούλων σε 

σχέση με τους 

Διευθυντές των 

σχολικών 

μονάδων και 

τους 

Συλλόγους των 

Διδασκόντων 

(§1) συνεργάζονται με τους Διευθυντές των 

σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους 

Διδασκόντων για όλα τα θέματα που 

έχουν σχέση με την επιστημονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών, την εφαρμογή των 

προγραμμάτων σπουδών, το 

συντονισμό, τον προγραμματισμό και 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου  

συνεργατικός 

(συνεργασία με όλους τους 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία) 

 

έμμεσα αναδεικνύονται: 

1. καθοδηγητικός 

(επιστημονική, παιδαγωγική, 

συντονιστική, προγραμματιστική 

διάσταση) 

2. αξιολογικός 

(αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

έργου) 

(§2) Οι διατάξεις α-δ της δεύτερης 

παραγράφου αναδεικνύουν στο σύνολό 

τους τη συνεργασία με τους Διευθυντές 

και τους Συλλόγους Διδασκόντων. 

συνεργατικός 

(συνεργασία με όλους τους 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία) 

ε) Παρακολουθούν την εξέλιξη και 

καθοδηγούν την εφαρμογή της (ενν. 

πρόσθετης διδακτικής στήριξης) (…) 

Έχουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη 

για την καλή λειτουργία της ενισχυτικής 

διδασκαλίας καθώς και της πρόσθετης 

διδακτικής στήριξης στα σχολεία 

γενικής παιδαγωγικής ευθύνης. 

καθοδηγητικός 

(τήρηση εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού σχετικά με την 

εφαρμογή της ενισχυτικής 

διδασκαλίας και της πρόσθετης 

διδακτικής στήριξης) 

-Άρθρο 11-  

 

(§1) συνεργάζονται με τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του 
συνεργατικός 

(συνεργασία με όλους τους 
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Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες 

των Σχολικών 

Συμβούλων σε 

σχέση με τους 

Διευθυντές 

Εκπαίδευσης 

και 

Προϊσταμένους 

Γραφείων 

Εκπαίδευσης 

Γραφείου για κάθε θέμα που σχετίζεται 

με τη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρξει 

παιδαγωγική-επιστημονική, αλλά και 

διοικητική στήριξη της λειτουργίας του 

σχολείου 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία) 

 

(§2) Οι διατάξεις α-β της δεύτερης 

παραγράφου αναδεικνύουν τη 

συνεργασία με τους Διευθυντές 

Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους 

Γραφείων Εκπαίδευσης. 

 

β) εάν επισημάνουν προβλήματα 

διοικητικού χαρακτήρα, ενημερώνουν 

τα όργανα διοίκησης και εισηγούνται τις 

αναγκαίες ρυθμίσεις 

συνεργατικός 

(συνεργασία με όλους τους 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία) 

 

 

β) σε αυτό το σημείο 

αναδεικνύεται ένας διοικητικός 

ρόλος που έχει χαρακτηριστικά 

εποπτικού ως προς την άσκηση 

ελέγχου στις σχολικές μονάδες  

-Άρθρο 12- 

 

Αρμοδιότητες 

των Σχολικών 

Συμβούλων σε 

σχέση με 

άλλους φορείς 

(§1) συνεργάζονται με την υπηρεσία 

Σχολικής Υγιεινής, το Γραφείο Φυσικής 

Αγωγής, τους Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων, καθώς και με τα 

θεσμοθετημένα όργανα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για την αρτιότερη 

εκπλήρωση της αποστολής τους 

καθοδηγητικός 

(διαμεσολαβητικός-

συνεργατικός: συνεργασία με 

όλους τους φορείς που 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

διαδικασία και σύνδεση 

σχολείου-κοινωνίας) 

(§2) α) Οργανώνουν συγκεντρώσεις Γονέων 

και Κηδεμόνων μαθητών, για την 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 

προβλήματα αγωγής, μάθησης, 

συμπεριφοράς των μαθητών, καθώς και 

για την ενίσχυση της προαγωγής και 

συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. 

επιμορφωτικός 

(ενημερωτικός ως προς τους 

γονείς για παιδαγωγικά θέματα 

και καλύτερη επικοινωνία και 

αλληλοκατανόηση σχολείου-

οικογένειας) 

β) Ενισχύουν κάθε προσπάθεια για την 

ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων του 

σχολείου με το κοινωνικό και φυσικό 

περιβάλλον. 

καθοδηγητικός 

(διαμεσολαβητικός-

συνεργατικός: σύνδεση 

σχολείου-κοινωνίας) 

-Άρθρο 13- 

 

Ειδικές 

υποχρεώσεις 

των Σχολικών 

Συμβούλων 

(§1) Στ τέλος κάθε διδακτικού έτους οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι του νομού σε 

κοινές συσκέψεις τους καταρτίζουν 

ενιαία συνοπτική έκθεση, στην οποία 

επισημαίνονται τα γενικότερα 

προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά 

την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου 

στο νομό, καταγράφονται οι ελλείψεις 

και οι ανάγκες της εκπαίδευσης και 

προτείνονται τα αναγκαία μέτρα για την 

αντιμετώπισή τους.     

1. συνεργατικός  

(διάσταση που αφορά τη 

συνεργασία των ΣΣ μεταξύ τους) 

2. αξιολογικός 

(αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου στο πλαίσιο μιας 

απολογιστικής διάστασης) 

(§2) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι στο τέλος κάθε 

διδακτικού έτους καταρτίζουν 

προσωπική έκθεση για την άσκηση του 

επιστημονικού, παιδαγωγικού, 

ερευνητικού κα αξιολογικού έργου τους, 

στην οποία καταγράφονται οι 

πρωτοβουλίες και δραστηριότητές τους, 

επισημαίνονται τα ιδιαίτερα 

προβλήματα που παρατηρήθηκαν και 

διατυπώνονται προτάσεις σχετικές με τα 

προγράμματα, τα σχολικά βιβλία, τις 

μεθόδους διδασκαλίας, την 

εκπαιδευτική τεχνολογία, την Πρόσθετη 

αξιολογικός 

(αξιολόγηση της δράσης του από 

τον ίδιο-αυτοαξιολογική 

διάσταση) 
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Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.), την 

Ενισχυτική Διδασκαλία καθώς και τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης. Η έκθεση 

αυτή λαμβάνει υπόψη της την 

«αυτοαξιολόγηση» του εκπαιδευτικού 

έργου των σχολείων. Οι εκθέσεις όλων 

των Σχολικών Συμβούλων 

υποβάλλονται στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης.      

(§3) α) Παρακολουθούν τη λειτουργία των 

σχολικών βιβλιοθηκών, των 

εργαστηρίων και των εποπτικών μέσων. 

Δίνουν οδηγίες για τη βελτίωση της 

λειτουργικότητας τους συνεργαζόμενοι 

με το Διευθυντή, το διδακτικό 

προσωπικό και τις μαθητικές κοινότητες 

κατά περίπτωση και διατυπώνουν 

υποδείξεις για τον εμπλουτισμό ή τη 

συγκρότησή τους. 

καθοδηγητικός 

(συνεργατικός: συνεργασία με 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία και 

συμβουλευτικός) 

 

β) Αναλαμβάνουν διδασκαλίες 

μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων 

στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών.  

επιμορφωτικός 

(διαμεσολαβητικός: σύνδεση 

επιστημονικών γνώσεων-

εκπαιδευτικής πράξης) 

γ) Ενημερώνονται άμεσα από τη 

Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ μέσω 

του Τμήματος Διοίκησης της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης για τις 

εγκυκλίους και τις λοιπές διαταγές του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και φροντίζουν για την 

εφαρμογή τους στα σχολεία, στα 

πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.  

1. συνεργατικός 

(συνεργασία με όλους τους 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία) 

2. καθοδηγητικός 

(διαμεσολαβητικός: σύνδεση 

κεντρικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής με τις σχολικές 

μονάδες και τήρηση των 

αποφάσεων των πρώτων από τις 

δεύτερες) 

ε) Συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια όπως ορίζει η κειμένη 

νομοθεσία.  

διοικητικός 

στ) Παρακολουθούν την εξέλιξη του 

προγράμματος της διδακτέας ύλης και 

συντονίζουν την πορεία της. Η 

παρακολούθηση και ο συντονισμός 

γίνεται με την ευθύνη των Σχολικών 

Συμβούλων και την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών (…)  

καθοδηγητικός 
(υποστηρικτική διάσταση που 

αφορά την τήρηση του 

εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού) 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας αναδεικνύει την ποικιλία ρόλων, καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων που απαρτίζουν τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου. Επιχειρώντας 

μία συνόψιση των αναδεικνυόμενων από το Καθηκοντολόγιο ρόλων, στο νομοθετικό 

κείμενο κυριαρχεί ο καθοδηγητικός ρόλος αναλυόμενος σε ποικίλες διαστάσεις 

συγκεντρώνοντας 21 συνολικά αναφορές. Οι αναφορές στον καθοδηγητικό ρόλο 

αναλύονται στις εξής διαστάσεις:   

 

1. επιστημονική διάσταση, η οποία σχετίζεται με την ενθάρρυνση-παρότρυνση των 

εκπαιδευτικών για ενασχόληση με την επιστημονική έρευνα (4 αναφορές),  
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2. παιδαγωγική διάσταση, η οποία αφορά την παιδαγωγική ευθύνη του Συμβούλου 

απέναντι στις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς του (4 αναφορές),   

3. διαμεσολαβητική διάσταση που αφορά: α) τη σύνδεση από τον Σύμβουλο της 

κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής με τις σχολικές μονάδες και την τήρηση των 

αποφάσεων της πρώτης από τις δεύτερες (2 αναφορές) και β) τη διαμεσολάβηση 

του Συμβούλου στη συνεργασία σχολείου-κοινωνίας (2 αναφορές),  

4. υποστηρικτική διάσταση, που αφορά την τήρηση του εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού (2 αναφορές) και συμβουλευτική που σχετίζεται με υποδείξεις 

στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών τους (1 αναφορά), 

5. προγραμματιστική διάσταση, που σχετίζεται με την τήρηση του εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού στις σχολικές μονάδες (2 αναφορές), 

6. συνεργατική διάσταση, η οποία αφορά τη συνεργασία του Σχολικού Συμβούλου 

με πρόσωπα και φορείς της εκπαίδευσης (2 αναφορές), καθώς και   

7. διαμορφωτική διάσταση (1 αναφορά), που σχετίζεται με την καλλιέργεια 

προτύπων συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και τη δημιουργία ενιαίας 

φιλοσοφίας στα σχολεία.  

 

Εκτός από τις παραπάνω άμεσες αναφορές σε διάφορα σημεία των επτά 

άρθρων του Καθηκοντολογίου, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 10, υπάρχει μία 

έμμεση αναφορά για εμπλοκή του Συμβούλου σε έναν καθοδηγητικό ρόλο που 

απαρτίζεται από τις επιστημονική, παιδαγωγική, συντονιστική και προγραμματιστική 

διαστάσεις. 

 Το Καθηκοντολόγιο περιλαμβάνει διάφορα σημεία 11 αναφορές για έναν 

συνεργατικό ρόλο του Σχολικού Συμβούλου. 5 από αυτές αφορούν τη συνεργασία 

του Συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του, ενώ η συνεργασία του 

με τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων 

αναφέρεται 2 φορές. Σε άλλα δύο σημεία γίνεται αναφορά για τη συνεργασία 

Συμβούλου και Διευθυντών Εκπαίδευσης/Προϊσταμένων των Γραφείων 

Εκπαίδευσης, ενώ γίνεται αναφορά για συνεργασία και με το ΥΠΕΠΘ (1 αναφορά). 

 Επόμενος ρόλος που αναδεικνύει το Καθηκοντολόγιο είναι ο αξιολογικός. 

Αναφορά σε αυτόν γίνεται συνολικά σε επτά σημεία. Στο όγδοο άρθρο αναφέρεται 

ρητά ότι: 

«Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης (…) είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών 

στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεσή τους, η 

ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων για την εκπαίδευση» 

(άρθρο 8 § 3 εδάφ. δ΄ ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β΄), 

ενώ στο ένατο περιγράφεται η διαδικασία χωρίς, ωστόσο, να αναφέρεται ρητά ότι 

πρόκειται για περιγραφή της αξιολογικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών από τον 

Σχολικό Σύμβουλο
9
: 

                                                           
9
 Από τη διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης δεν προκύπτει ξεκάθαρα αν η 

παρακολούθηση διδασκαλιών των εκπαιδευτικών στην από τον Σύμβουλο εντάσσεται 
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«Παρακολουθούν, ύστερα από ενημέρωση των εκπαιδευτικών, διδασκαλίες και κάνουν 

τις αναγκαίες παρατηρήσεις και υποδείξεις σχετικά με τους τρόπους σχεδιασμού, 

οργάνωσης και πραγματοποίησης της διδασκαλίας» (άρθρο 9 § 2 εδάφ. στ΄ ΦΕΚ 

1340/2002 τ. Β΄). 

 Η απουσία του όρου «αξιολόγηση» από την παραπάνω περιγραφή της 

διαδικασίας είναι ενδεικτική των προθέσεων του νομοθέτη του 2002, ο οποίος, 

παρόλο που αναφέρει τον σκοπό της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, δε διευκρινίζει 

σε κανένα σημείο του Καθηκοντολογίου ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Η απουσία λεπτομερούς θεσμοθέτησης 

αξιολογικών διαδικασιών στην εκπαίδευση συνάδει με το ότι ο αξιολογικός ρόλος 

του θεσμού δεν εφαρμόστηκε ποτέ από την ίδρυσή του. Επίσης, επιβεβαιώνει την 

διαχρονική έλλειψη αποφασιστικών ενεργειών από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία της 

εκπαίδευσης για τη θεσμοθέτηση της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα.   

 Ο αξιολογικός ρόλος του Σχολικού Συμβούλου σύμφωνα με το 

Καθηκοντολόγιο αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, ενώ χαρακτηρίζεται και από μία αυτό-αξιολογική/απολογιστική 

διάσταση του έργου του Συμβούλου, η οποία αποτυπώνεται πρωτίστως στην ατομική 

έκθεση κάθε Συμβούλου και λιγότερο στην κοινή έκθεση των Συμβούλων, αμφότερες 

από τις οποίες συντάσσονται στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. 

 Επόμενος ρόλος με βάση των αριθμό των αναφορών αποτελεί ο 

επιμορφωτικός. Συγκεντρώνει 6 αναφορές και διακρίνεται σε τρεις διαστάσεις. Η 

πρώτη αφορά μια αναπτυξιακή διάσταση για τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι 

επιμορφωτικές δράσεις των Συμβούλων αποσκοπούν στη βελτίωση τους και μπορούν 

να συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη (4 αναφορές). Η δεύτερη αφορά 

τη διαμεσολαβητική στάση του Συμβούλου, ο οποίος καλείται να συνδέσει την 

επιστημονική γνώση με την εκπαιδευτική πράξη (2 αναφορές). Η τρίτη αποτελεί μία 

ενημερωτική διάσταση του επιμορφωτικού ρόλου του Συμβούλου ως προς τους 

γονείς των μαθητών στις σχολικές μονάδες ευθύνης του. Ο Σύμβουλος ενημερώνει 

τους γονείς για παιδαγωγικά θέματα σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης μιας 

αποτελεσματικής σχέσης επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας. 

 Στο Καθηκοντολόγιο γίνεται σε 3 σημεία αναφορά και στον υποστηρικτικό 

ρόλο του Σχολικού Συμβούλου. Και οι τρεις αφορούν την παροχή από τον Σύμβουλο 

υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης τους. Η υποστήριξη έχει τη 

μορφή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου οι τελευταίοι να ξεπερνούν 

δυσκολίες και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διδακτικά και παιδαγωγικά 

τους καθήκοντα.   

                                                                                                                                                                      

στο πλαίσιο του αξιολογικού του ρόλου (με βελτιωτική διάσταση για τους 

εκπαιδευτικούς) ή στον καθοδηγητικό (στο πλαίσιο μιας υποστηρικτικής, βοηθητικής 

και συμβουλευτικής του διάστασης για τους εκπαιδευτικούς). Η διατύπωση της 

διάταξης, η οποία δύναται να ερμηνευτεί με περισσότερους από έναν τρόπους, 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασάφειας του νομοθετικού πλαισίου του 

θεσμού.   
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 Δύο αναφορές υπάρχουν και στον εποπτικό ρόλο του Σχολικού Συμβούλου. 

Συγκεκριμένα, το Καθηκοντολόγιο αναφέρει: 

  

«Παρακολουθούν τον αρχικό προγραμματισμό, παρεμβαίνουν διαμορφωτικά (…) και 

συζητούν με τους εκπαιδευτικούς τις αναγκαίες αναπροσαρμογές» (άρθρο 9 § 2 εδάφ. 

β΄ ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β΄). 

 

 Η αναφορά αναδεικνύει την άσκηση μίας μορφής εποπτείας του Συμβούλου 

στον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, με 

τους οποίους συζητούν αναπροσαρμογές του σχολικού προγραμματισμού 

παρεμβαίνοντας διαμορφωτικά όπου κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη.  

Η δεύτερη αναφορά έχει ως εξής: «…εάν επισημάνουν προβλήματα 

διοικητικού χαρακτήρα, ενημερώνουν τα όργανα διοίκησης και εισηγούνται τις 

αναγκαίες ρυθμίσεις…» (άρθρο 11 § 2 εδάφ. β΄ ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β΄). Η αναφορά 

αυτή που γίνεται στο άρθρο της Υ.Α. που ορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 

των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και 

Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης, αναδεικνύει επίσης την ύπαρξη του 

εποπτικού ρόλου του θεσμού, ο οποίος καλείται να ασκεί διοικητικό έλεγχο στις 

σχολικές μονάδες και να αναφέρει τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου στους δικούς 

του διοικητικούς προϊσταμένους. Σε αυτή την περίπτωση, η άσκηση εποπτείας του 

Συμβούλου εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής ενός διοικητικού ρόλου, γεγονός που 

έρχεται σε αντίθεση με την πρόθεση διαχωρισμού του παιδαγωγικού έργου από το 

διοικητικό, προκειμένου ο Σύμβουλος να ασκεί αμιγώς παιδαγωγικό έργο. Ωστόσο, 

και σε άλλο σημείο του Καθηκοντολογίου ορίζεται ότι ο Σύμβουλος ασκεί διοικητικό 

έργο συμμετέχοντας σε Υπηρεσιακά Συμβούλια (άρθρο 13 § 3 εδάφ. ε΄), αναφορά 

που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός διοικητικού ρόλου για τον θεσμό.  

Τέλος, το Καθηκοντολόγιο αναφέρεται και στον εξισορροπητικό ρόλο του 

θεσμού, ο οποίος εκδηλώνεται μέσω επισκέψεων του Συμβούλου στα σχολεία 

ευθύνης του. Εκεί συζητά με τους εκπαιδευτικούς για τα ιδιαίτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και τους παρέχουν κατάλληλες οδηγίες και υποδείξεις, ώστε να τα 

ξεπεράσουν (άρθρο 9 § 2 εδάφ. γ΄).    

Από την παραπάνω ανάλυση, μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο νομοθέτης έχει 

αναθέσει στον θεσμό έναν αριθμό από διαφορετικούς ρόλους, οι οποίοι αναλύονται 

σε ποικίλες διαστάσεις. Ο νομοθέτης φαίνεται να αντιλαμβάνεται το έργο του 

Συμβούλου πρωτίστως ως καθοδηγητικό, με την καθοδήγηση να συνεπάγεται τη 

συνεργασία με πλήθος προσώπων και φορέων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 

την εκπαίδευση (εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες μαθητών, διοικητικούς 

προϊσταμένους, φορείς της κοινωνίας, όπως λ.χ. η τοπική αυτοδιοίκηση). Εκτός από 

τον καθοδηγητικό, το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει και έναν υποστηρικτικό και έναν 

εξισορροπητικό ρόλο του Συμβούλου αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς. Άλλοι 

βασικοί ρόλοι αναδεικνύονται ο επιμορφωτικός και ο αξιολογικός. Υπαρκτός είναι 

και ένας εποπτικός ρόλος, ενώ υπάρχουν σημεία που προβλέπουν την άσκηση 

διοικητικού έργου, αν και ο θεσμός θεωρήθηκε ότι εξυπηρετούσε τον διαχωρισμό 
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παιδαγωγικού και διοικητικού έργου, τους οποίους παλιότερα συγκέντρωνε το ίδιο 

πρόσωπο, ο Επιθεωρητής.       

Η πολυπλοκότητα και συνθετότητα του έργου του Σχολικού Συμβούλου 

δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς ως προς το αν όλοι αυτοί οι ρόλοι είναι 

δυνατό να εκπληρώνονται όπως προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο στην 

καθημερινότητα ενός Συμβούλου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται επίσης ενδιαφέρον να 

διερευνηθεί πώς οι ίδιοι οι εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι αντιλαμβάνονται και 

νοηματοδοτούν τον ρόλο τους συνολικά, αλλά και τις επιμέρους πτυχές του. Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον αναδεικνύεται το ερώτημα αν μπορούν να συνδυαστούν οι διαπιστωμένα 

διαφορετικοί ρόλοι, τους οποίους καλείται να ενσαρκώσει ένας Σχολικός Σύμβουλος. 

Ολοκληρώνοντας, διαπιστώνεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται 

μέσω του Καθηκοντολογίου του Σχολικού Συμβούλου, αναθέτει σε αυτά τα 

εκπαιδευτικά στελέχη πολλούς ρόλους, οι οποίοι αναλύονται σε ποικίλες δράσεις και 

απλώνονται σε πολλά επίπεδα δραστηριοτήτων. Η υποστήριξη αυτής της θέσης 

επιχειρείται και από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που ακολουθεί. 

 

2.2 Ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τους ρόλους του 

Σχολικού Συμβούλου 

 

Οι ρόλοι των Σχολικών Συμβούλων έχουν προσεγγιστεί από την ακαδημαϊκή 

έρευνα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Αν και η ελληνική βιβλιογραφία 

παρουσιάζει μία ομοιομορφία λόγω του πολύ συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου που 

αφορά τους Σχολικούς Συμβούλους, η διεθνής διαφοροποιείται σε αυτό το σημείο, 

καθώς ο θεσμός παρουσιάζει διαφορές από χώρα σε χώρα. Οι διαφορές αφορούν 

τόσο τις αρμοδιότητες όσο και τη φύση του ρόλου των συγκεκριμένων στελεχών, τα 

οποία, ωστόσο, διαδραματίζουν παρόμοιο ρόλο με τα αντίστοιχα στελεχών της 

ελληνικής πραγματικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Ευρώπη έχουν 

καταγραφεί στη βιβλιογραφία 500 περίπου όροι για στελέχη με διοικητικά, 

καθοδηγητικά ή αξιολογικά καθήκοντα (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Οι ρόλοι 

αναδεικνύουν μία πανσπερμία ρόλων και αρμοδιοτήτων που διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο (Μπαρτζάκλη, 2010). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

πολλές χώρες, καθήκοντα παρόμοια με του Έλληνα Σχολικού Συμβούλου ασκούν 

μέντορες, οι οποίοι είναι εμπειρότεροι εκπαιδευτικοί. Ενδεικτικά, τέτοια στελέχη 

υπάρχουν στην Κίνα (Kwan & Lopez-Real, 2005) και την Ιρλανδία (Mooney Simmie 

& Moles, 2011), ενώ στις Η.Π.Α., οι Σύμβουλοι έχουν έναν καίριο ρόλο αναφορικά 

με την πολύπλευρη στήριξη των μαθητών
10

. Στη συνέχεια, επιχειρείται η 

συνδυαστική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τους ρόλους 

των Σχολικών Συμβούλων. 

Η ελληνική βιβλιογραφία αποδεικνύεται πλούσια ως προς τη μελέτη των 

ποικίλων ρόλων των Σχολικών Συμβούλων, καθώς υπάρχουν αρκετές σχετικές 

διδακτορικές διατριβές (Κουδούνα, 2004· Γαληνέας, 2006· Παπαβασιλείου, 2008· 
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Μπαρτζάκλη, 2010· Ναθαναήλ, 2014), διπλωματικές εργασίες (Ζαΐμη, 2007· 

Ναθαναήλ, 2008· Τριανταφύλλου, 2008· Μπαφίτη, 2010· Φωκάς, 2010· Αντωνίου, 

2011· Μαυραντζά, 2011· Παναγόπουλος, 2012· Φουρκιώτη, 2012) και μονογραφίες 

(Γιοκαρίνης, 2000· Ναθαναήλ, 2009, Καράμηνας, 2013), ενώ αναφορές στο έργο και 

τους ρόλους των Σχολικών Συμβούλων εντοπίστηκαν και στην έρευνα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση (2008). Αν και το 

πλήθος των σχετικών εργασιών αναδεικνύει το ερευνητικό ενδιαφέρον για το θεσμό, 

είναι δύσκολο να μην παρατηρηθεί η απουσία ικανού αριθμού σχετικών μονογραφιών 

στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Το σύνολο των ερευνητικών προσπαθειών περιλαμβάνει αναφορά, μελέτη και 

κριτική ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου του θεσμού. Τα νομοθετικά κείμενα που 

κατέχουν κεντρική θέση στις ερευνητικές προσεγγίσεις για το θεσμό είναι ο σχετικός 

ιδρυτικός Νόμος 1304/1982, το Προεδρικό Διάταγμα 214/1984 και η Υπουργική 

Απόφαση 105657/16-10-2002, η οποία περιλαμβάνει το Καθηκοντολόγιο του 

Σχολικού Συμβούλου. Μία πρώτη διαπίστωση είναι ότι τα πιο πρόσφατα από τα 

παραπάνω κείμενα επαναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα ως προς τα 

καθήκοντα του θεσμού (Παναγόπουλος, 2012). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

δεδομένα της βιβλιογραφίας για τους ρόλους του θεσμού, οργανωμένα κατά 

ερευνητική προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση 

των αρμοδιοτήτων του θεσμού διαφοροποιείται από ερευνητή σε ερευνητή, χωρίς να 

υπάρχει ομοφωνία στη βιβλιογραφία, αν και αρκετές ερευνητικές προσπάθειες 

(ενδεικτικά: Μπαρτζάκλη, 2010) βασίζονται στο Καθηκοντολόγιο του 2002. 

Η Φουρκιώτη (2012: 18-25) ασχολήθηκε στην ποιοτική έρευνά της με τη 

διαδικασία επιλογής στελεχών για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, στην οποία 

αναφέρεται στους ρόλους που συγκροτούν. Επιχειρώντας μία ομαδοποίηση των 

αρμοδιοτήτων του θεσμού σε θεματικές ενότητες βασισμένη στα βασικά νομοθετικά 

κείμενα που τον αφορούν, διέκρινε 9 επιμέρους αρμοδιότητες που απαρτίζουν το 

ρόλο του Σχολικού Συμβούλου· 7 από τις οποίες σχετίζονται με τον καθοδηγητικό 

ρόλο του Συμβούλου. Αναλυτικά, αναφέρει ως σημαντικότερη αρμοδιότητα την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, καθώς ο Σύμβουλος αποτελεί συμπαραστάτη τους 

στην εκπαιδευτική πράξη και τους βοηθά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

έργου τους. Στην καθοδήγηση, η Φουρκιώτη (2012) εντάσσει τις επιτόπιες 

συζητήσεις του Συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς για θέματα που τους απασχολούν, 

καθώς και την παρακολούθηση διδασκαλιών των εκπαιδευτικών, κατόπιν μεταξύ 

τους συνεννόησης, προκειμένου να ανατροφοδοτούνται από τον Σύμβουλο και να 

βελτιώνονται
11

. Επίσης, εντάσσει στην καθοδήγηση μία διάσταση συμβουλευτικής 

                                                           
11

 Η ανάλυση της συγκεκριμένης διάταξης του Καθηκοντολογίου (9 § 2 εδάφ. στ΄ 

ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β΄) στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια (υποκεφάλαιο 2.1) 

ανέδειξε ότι είναι ασαφές κατά πόσο αφορά τον καθοδηγητικό ή αξιολογικό ρόλο του 

Συμβούλου, εξαιτίας της μέχρι σήμερα απουσίας περιγραφής της διαδικασίας 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (η οποία άλλωστε δεν εφαρμόστηκε ποτέ). Στην 

παρούσα εργασία, η διάταξη εντάχθηκε στο πλαίσιο άσκησης του αξιολογικού ρόλου, 
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υποστήριξης των εκπαιδευτικών· αναφορά που εμπλουτίζει περαιτέρω τον 

καθοδηγητικό ρόλο του θεσμού. Στο πλαίσιο του καθοδηγητικού ρόλου εντάσσονται 

ακόμη 6 επιμέρους αρμοδιότητες που τον συγκροτούν. Υπό αυτό το πρίσμα, βασική 

αρμοδιότητα αποτελεί: (1) ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου από τον 

Σύμβουλο, ο οποίος βοηθά στην προσαρμογή των κεντρικών εκπαιδευτικών 

ρυθμίσεων στις τοπικές ιδιομορφίες κάθε σχολικής μονάδας στην περιοχή ευθύνης 

του
12

. Αντίστοιχη αρμοδιότητα αποτελεί: (2) ο συντονιστικός και συν-οργανωτικός 

χαρακτήρας της παρουσίας του Συμβούλου στη σχολική ζωή κάθε μονάδας, ο οποίος 

εκφράζεται μέσω της συνεργασίας του με το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού 

και από δράσεις όπως η δημιουργία ή ο εμπλουτισμός σχολικών βιβλιοθηκών. Οι 

άλλες τρεις αρμοδιότητες αφορούν τον διαμεσολαβητικό και συνεργατικό χαρακτήρα 

της παρουσίας του θεσμού στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. Αυτές είναι: (3) η 

συνεργασία του Συμβούλου με διοικητικά στελέχη της ιεραρχίας της εκπαίδευσης, 

όπως λ.χ. οι διοικητικοί του προϊστάμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης, (4) ο 

συντονισμός όλων των φορέων (ενδοσχολικών και εξωσχολικών) που σχετίζονται με 

την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και (5) η διαχείριση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η Φουρκιώτη (2012) αποδίδει 

στο θεσμό έναν ευρύτερο διαχειριστικό ρόλο που αφορά την προώθηση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω της άσκησης όλων των επιμέρους ρόλων του θεσμού. 

Ξεχωριστή αναφορά απαιτείται για την (6) ενθάρρυνση της εκπαιδευτικής έρευνας 

στους εκπαιδευτικούς, αναφορά που αναδεικνύει μια επιστημονική διάσταση για την 

καθοδήγηση.     

Οι άλλες δύο αρμοδιότητες που διακρίνει η Φουρκιώτη (2012) είναι η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών. Ο επιμορφωτικός ρόλος του Συμβούλου για τους εκπαιδευτικούς 

περιλαμβάνει διοργάνωση σεμιναρίων, μικροδιδασκαλιών, εξατομικευμένη 

συνεργασία και συμμετοχή σε θεσμοθετημένους φορείς επιμόρφωσης, ενώ 

αξιοσημείωτη είναι η αναφορά της Φουρκιώτη (2012) στη στενή σχέση του 

επιμορφωτικού ρόλου με τον καθοδηγητικό· διαπίστωση που αναδεικνύει τη 

συνάφεια των ρόλων που απαρτίζουν το θεσμό. Για τον αξιολογικό ρόλο αναφέρει 

ότι το κομμάτι που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι ανενεργό. 

Αντίθετα, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως αποτυπώνεται στις 

αξιολογικές εκθέσεις του Συμβούλου, διαθέτει τόσο ανατροφοδοτικό χαρακτήρα για 

την Πολιτεία, η οποία ενημερώνεται για τις κρατούσες εκπαιδευτικές συνθήκες όσο 

και αυτό-αξιολογικό για τους ίδιους τους Συμβούλους.     

                                                                                                                                                                      

επειδή ουσιαστικά περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον 

Σύμβουλο.  
12

 Παρά τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής του Συμβούλου στον προγραμματισμό του 

εκπαιδευτικού έργου, σε έρευνα για το ρόλο των Σχολικών Συμβούλων στην 

ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Αντωνίου, 2011), οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες Σύμβουλοι (17/20) ανέφεραν ότι δε συμμετέχουν στον εν λόγω 

προγραμματισμό εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των σχολείων και εκπαιδευτικών που 

έχουν στις περιφέρειές τους (εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο).    
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Η Μπαφίτη (2010) διερεύνησε με ποσοτικό τρόπο (ερωτηματολόγιο) τις 

απόψεις 137 Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης από όλη τη χώρα για το 

ρόλο τους στην επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η 

έρευνα ανέδειξε ότι οι Σύμβουλοι προτάσσουν ως σημαντικές μεταξύ των ποικίλων 

καθηκόντων τους τόσο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά ζητήματα 

όσο και την επιστημονική καθοδήγησή τους. Ο όρος αναφέρεται στην παροχή 

συμβουλών για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, προσέγγιση που αναδεικνύει μία 

συμβουλευτική διάσταση της καθοδήγησης. Τα παραπάνω βασικά ευρήματα 

αναδεικνύουν ότι οι Σύμβουλοι νοηματοδοτούν το ρόλο τους πρωτίστως ως 

καθοδηγητικό και υποστηρικτικό για τους εκπαιδευτικούς· ρόλοι που αναλύονται 

σε επιμέρους διαστάσεις όπως λ.χ. η συνεργατική που συνίσταται σε ισότιμη 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, οι απαντήσεις τους ανέδειξαν και 

άλλους ρόλους: τον επιμορφωτικό για τους εκπαιδευτικούς, τον (αδρανή) αξιολογικό 

και τον εξισορροπητικό, που συνίσταται σε στοχευμένες κατευναστικές παρεμβάσεις 

των Συμβούλων σε περιπτώσεις εκδήλωσης εντάσεων και συγκρούσεων στις 

σχολικές μονάδες (πυροσβεστική διάσταση). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα 

που αναφέρονται στη σχέση Συμβούλου-εκπαιδευτικών: αν και οι Σύμβουλοι 

τάσσονται υπέρ της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς σε ένα πλαίσιο οικειότητας 

και απόλυτης ισοτιμίας, εντούτοις θεωρούν ότι οι τελευταίοι πρέπει να έχουν υπόψη 

την ιεραρχική απόσταση των δύο θέσεων, ενώ οι μισοί Σύμβουλοι τάσσονται υπέρ 

της ενίσχυσης του θεσμού με διοικητικές αρμοδιότητες, προκειμένου να 

εισακούονται περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς. Το τελευταίο εύρημα 

αναδεικνύει μία σαφή τάση ενίσχυσης του εποπτικού ρόλου του θεσμού, κατόπιν 

μιας εξ αντιδιαστολής αναδεικνυόμενης ανάγκης των Συμβούλων να αποκτήσουν 

στοιχεία εξουσίας στο πλαίσιο μιας ηγετικής διάστασης της εποπτείας.     

Η Παπαβασιλείου (2008) στη διδακτορική της διατριβή ασχολήθηκε με τη 

μετάβαση από τον Επιθεωρητή στο Σχολικό Σύμβουλο και επιχείρησε την 

αποτύπωση της πραγματικότητας του νέου θεσμού. Στην ποσοτική (με 

ερωτηματολόγιο) έρευνά της συμμετείχαν 154 Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής 

Εκπαίδευσης από όλη την Επικράτεια. Η έρευνα ανέδειξε 4 βασικά πεδία ρόλων του 

θεσμού τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις του Συμβούλου: (1) ως προς τον 

εκπαιδευτικό και την τάξη του, (2) ως προς τη σχολική μονάδα, (3) ως προς την 

αξιολόγηση και (4) ως προς τους μαθητές και τους γονείς τους. Τα ευρήματα της 

συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι οι Σύμβουλοι αξιολογούν ως σημαντική τη δράση 

τους σε όλα τα παραπάνω πεδία ρόλων, αν και στο πεδίο της αξιολόγησης και της 

συνεργασίας με τους γονείς και τους μαθητές παρατηρήθηκε μία διαφοροποίηση, 

αφού τους απέδωσαν μικρότερη σημασία. Επίσης, όμοια με την Φουρκιώτη (2012), η 

οποία διέκρινε έναν ευρύτερο διαχειριστικό ρόλο για το θεσμό, η Παπαβασιλείου 

(2008) αποδίδει στο θεσμό έναν ευρύτερο παιδαγωγικό ρόλο, στο πλαίσιο του 

οποίου εφαρμόζονται όλοι οι επιμέρους ρόλοι του θεσμού. Αξιοποιώντας την 

παραγοντική ανάλυση για τα ευρήματα της έρευνάς της, κατέληξε ότι οι 
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συμμετέχοντες Σύμβουλοι επικεντρώνουν τον παιδαγωγικό αυτό ρόλο στους 

παρακάτω παράγοντες
13

: 

 

 Συμβολή στη βελτίωση της διδασκαλίας, 

 Συμβολή στον εκσυγχρονισμό του δασκάλου και της διδασκαλίας,  

 Παιδαγωγική συμπαράσταση του δασκάλου, 

 Εισαγωγή και παρακολούθηση των νέων θεσμών (Ενισχυτική Διδασκαλία, 

Τμήματα Ένταξης και Ολοήμερα Σχολεία), 

 Παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών και συντονισμός του εκπαιδευτικού 

έργου και της σχολικής μονάδας, 

 Παρακολούθηση και καθοδήγηση των μαθητών. 

Επιπλέον, οι Σύμβουλοι υποστήριξαν ότι μπορούν να έχουν λόγο στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στις εξής δύο περιπτώσεις: (1) στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών όταν ζητούν εξέλιξη στη διοικητική ιεραρχία και (2) στην αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών ως προς τη διάθεσή τους για συνεργασία (Παπαβασιλείου, 2008). 

Ιδιαίτερη θέση στη βιβλιογραφία κατέχει η μελέτη του επιμορφωτικού ρόλου 

των Σχολικών Συμβούλων, στον οποίο έχουν εστιάσει αρκετοί ερευνητές (Κουδούνα, 

2004· Ναθαναήλ, 2008· Αντωνίου, 2011· Καράμηνας, 2013), ενώ αναφορές γίνονται 

και πολλούς άλλους (λ.χ. Ζαΐμη, 2007· Μπαρτζάκλη, 2010). 

Η Ναθαναήλ (2008) στην εργασία της ασχολήθηκε με τη διερεύνηση του 

επιμορφωτικού έργου των Σχολικών Συμβούλων προσεγγίζοντας το θέμα τόσο 

θεωρητικά όσο και εμπειρικά. Σε θεωρητικό επίπεδο, η συγκεκριμένη εργασία 

αντιλαμβάνεται την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως παράγοντα εξάρτησης της 

αναβάθμισης του έργου του εκπαιδευτικού, της σχολικής μονάδας, αλλά και της 

εκπαίδευσης συνολικά. Στην εν λόγω ποιοτική έρευνα έλαβαν μέρος 32 Σχολικοί 

Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 

Θεσσαλονίκης. Τα βασικά πορίσματα της έρευνας είναι τα εξής: (1) οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι προκρίνουν ως βασικότερο λόγο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών την 

ποιοτική αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου, (2) οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι οργανώνουν (υποχρεωτικές ή προαιρετικές) επιμορφωτικές 

δράσεις στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του σχολικού έτους, βασισμένες 

στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, (3) οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται το επιμορφωτικό 

έργο και το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου γενικά, (4) η Πολιτεία δε στηρίζει ούτε 

αναγνωρίζει το επιμορφωτικό έργο των Συμβούλων, (5) οι Σχολικοί Σύμβουλοι πολύ 

συχνά συνεργάζονται με άλλους φορείς επιμόρφωσης τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς. Συνολικό συμπέρασμα της έρευνας αποτελεί ότι η Πολιτεία δε στηρίζει 

επαρκώς τον πολυδιάστατο και πολυσήμαντο επιμορφωτικό ρόλο του θεσμού. 

Η Αντωνίου (2011) επικέντρωσε την εργασία της στο ρόλο που έχουν οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι στην ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στην έρευνά 

                                                           
13

 Οι παράγοντες συνδέονται με επιμέρους ρόλους του θεσμού, λ.χ. ο παράγοντας 

«Παρακολούθηση και καθοδήγηση των μαθητών» αφορά μία υποστηρικτική-

βοηθητική και συμβουλευτική διάσταση του καθοδηγητικού ρόλου. 
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της μελέτησε τις απόψεις 20 Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συζήτηση των συμπερασμάτων της ποιοτικής έρευνάς 

της αναφέρει ότι οι ίδιοι οι Σύμβουλοι θεωρούν τον ρόλο τους ως επιμορφωτές των 

εκπαιδευτικών καθοριστικό και θεωρούν την επιμόρφωση ένα από τα βασικότερα 

καθήκοντά τους. Και αυτή η έρευνα, όμοια με της Ναθαναήλ (2008), διαπίστωσε ότι 

ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι Σύμβουλοι επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς 

είναι η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου, αν και 

ανέφεραν ότι υλοποιούν λιγότερες επιμορφώσεις από αυτές που προβλέπει η 

νομοθεσία. Ωστόσο, όμοια με την έρευνα της Ναθαναήλ (2008), διερευνούν τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ως προς τη νοηματοδότηση του ρόλου 

τους, οι περισσότεροι τον αντιλαμβάνονται ως καθοδηγητικό, συμβουλευτικό και 

οργανωτικό, αν και διαφοροποιούνται ως προς τη βαρύτητα που δίνουν σε κάθε έναν 

από αυτούς στην πράξη. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τις προσωπικές αντιλήψεις και 

στάσεις κάθε Συμβούλου ως σημαντικό παράγοντα εξάρτησης του είδους της δράσης 

που επιλέγει ο καθένας στην καθημερινότητά του.  

Ο επιμορφωτικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων απασχόλησε και την 

Κουδούνα (2004) στο θεωρητικό μέρος της διδακτορικής διατριβής της για τις 

πολιτικές στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Για να αναδείξει τη σημασία του επιμορφωτικού έργου των Σχολικών 

Συμβούλων, η συγκεκριμένη ερευνήτρια επικαλείται τον ιδρυτικό Νόμο του θεσμού 

(Ν. 1304/82), ο οποίος ορίζει τη δυνατότητα του Σχολικού Συμβούλου να 

συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό των σχολείων για την υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους 

εκπαιδευτικούς στην περιφέρειά του. Στηριζόμενη στο γράμμα του Νόμου, 

υποστηρίζει ότι «τα επιμορφωτικά καθήκοντα των Σχολικών Συμβούλων είναι τα 

σημαντικότερα που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία» (Κουδούνα, 2004: 165). 

Ενδιαφέρουσα  είναι η αναφορά που κάνει η παραπάνω ερευνήτρια στον 

πολιτικό ρόλο που κλήθηκε να παίξει ο θεσμός ήδη από την ίδρυσή του για την 

Πολιτεία. Επικαλούμενη το επιμορφωτικό σεμινάριο του 1984 στα πρώτα στελέχη 

που ενσάρκωσαν το θεσμό, η Κουδούνα (2004) αναφέρει ότι ο Σύμβουλος οφείλει 

διαχρονικά να υπερασπίζει και να προωθεί τις αξίες που πρεσβεύει η (δημοκρατική) 

πολιτική εξουσία, η οποία οργανώνει το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και να 

συνεργάζεται με άλλους φορείς επιμόρφωσης για τον ίδιο σκοπό. Η διατύπωση της 

άποψης αυτής αναδεικνύει το διαμεσολαβητικό χαρακτήρα της παρουσίας του 

θεσμού στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς ο Σύμβουλος αποτελεί τον ενδιάμεσο 

κρίκο που συνδέει τις αποφάσεις της κεντρικής πολιτικής ηγεσίας της εκπαίδευσης με 

το σώμα των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Εκεί, μέσω της καθοδήγησης που 

ασκεί, επιβλέπει το βαθμό εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων από τα 

εκπαιδευτικά στελέχη. Ταυτόχρονα, η παραπάνω άποψη αναδεικνύει και μία 

διαμεσολαβητική-συνεργατική διάσταση της δράσης του Συμβούλου, ο οποίος 

επιχειρεί να πετύχει τη δημιουργία μίας ενιαίας φιλοσοφίας στις σχολικές μονάδες 

συνεργαζόμενος με όλους τους φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Ο Καράμηνας (2013) προσέγγισε στην έρευνά του, η οποία αποτελεί 

συνδυασμό ποσοτικής (ερωτηματολόγιο) και ποιοτικής (συνέντευξη) μεθόδου, τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των Σχολικών Συμβούλων ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι 

απαντήσεις των 92 Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής 

που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξαν ότι υστερούν σε σημεία που 

αφορούν τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, παρά το ότι είναι γνώστες των 

αρχών της μάθησης ενηλίκων. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας 

αποτελεί η αποτυχία της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων Συμβούλων (3 στους 4) να 

ιεραρχήσουν και να αναφέρουν τις βασικές ενέργειες της πρώτης συνάντησης στο 

πλαίσιο ενός επιμορφωτικού προγράμματος· εύρημα που αναδεικνύει ευρύτερα 

ελλείμματα στην επιμορφωτική συμπεριφορά τους. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι 

επιθυμούν να επιμορφωθούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία αποτελεί μία 

σύνθετη διαδικασία, καθώς διαφοροποιεί το ρόλο του διδάσκοντα-εκπαιδευτική από 

το ρόλο του διδάσκοντα γενικά (Ιορδανίδης, 2000· Σεραφείμ-Ρηγοπούλου, 2006). Οι 

συγκεκριμένοι Σύμβουλοι προκρίνουν ως επιμορφωτές τους, επιστημονικά 

καταρτισμένους συναδέλφους τους στη συγκεκριμένη θεματική· στάση που 

αναδεικνύει τόσο την καταλληλότητα των συγκεκριμένων προσώπων όσο και την 

ανάγκη επιμόρφωσης των εν ενεργεία Συμβούλων. Συνολικά, η έρευνα αναδεικνύει 

ένα σοβαρό μειονέκτημα του θεσμού που είναι η έλλειψη θεσμικά οργανωμένης 

«επιμόρφωσης των επιμορφωτών» των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια, η έρευνα 

αναδεικνύει την απουσία ενδο-υπηρεσιακής επιμόρφωσης που να απευθύνεται στους 

Συμβούλους, η οποία θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και 

του ευρύτερου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ιορδανίδης, 2000) σε μακροπρόθεσμο 

χρόνο· εφόσον αποτελούν στελέχη που δρουν πολλαπλασιαστικά εντός του 

εκπαιδευτικού συστήματος.  

Η Ζαΐμη (2007) διερεύνησε με την αξιοποίηση της ερευνητικής τεχνικής της 

ημι-δομημένης συνέντευξης τις απόψεις 5 Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Αττικής για το ρόλο και τις δυσκολίες που συναντούν στο έργο 

τους. Οι απαντήσεις των Συμβούλων ανέδειξαν μία βασική τριάδα διαφορετικών 

ρόλων που πλαισιώνουν το θεσμό: επιμορφωτικός, καθοδηγητικός και αξιολογικός. 

Αναφορικά με τον επιμορφωτικό ρόλο του Συμβούλου, οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα κρίνουν το θεσμό ως τον πλέον κατάλληλο φορέα επιμόρφωσης για τους 

εκπαιδευτικούς, από τη στιγμή που έχει πλαισιωθεί θεσμικά με σχετικά καθήκοντα 

από την Πολιτεία. Ωστόσο, σε συμφωνία με την έρευνα της Αντωνίου (2011), 

ανέφεραν ότι οι υφιστάμενες δράσεις δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των 

επιδιωκόμενων επιμορφωτικών στόχων, η εκπλήρωση των οποίων απαιτεί 

στοχοθεσία, οργάνωση, προγραμματισμό και αξιολόγηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων· στοιχεία που υποστηρίζουν ότι απουσιάζουν από το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,  οι 

συμμετέχοντες Σύμβουλοι υποστήριξαν ότι η θεσμοθέτηση του Συμβούλου ως 

αξιολογητή θα μπορούσε να ενισχύσει τον επιστημονικό χαρακτήρα της αξιολογικής 

διαδικασίας. Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η 
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αξιολόγηση να συνεισφέρει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί η 

συναίνεση όλων των ομάδων της εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην εφαρμογή της. 

Βασική θέση στην παραπάνω έρευνα (Ζαΐμη, 2007) κατέχει ο καθοδηγητικός 

ρόλος του θεσμού. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών είναι ένα απαιτητικό έργο, καθώς απαιτεί από τον 

Σύμβουλο να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, προκειμένου να προβαίνει σε 

λεπτούς χειρισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη 

στήριξη του εκπαιδευτικού αναδεικνύεται η εστιασμένη δράση του Συμβούλου 

ανάλογα με τις ανάγκες του· η γνώση των οποίων βοηθά τον Σύμβουλο στην 

ερμηνεία στάσεων του εκπαιδευτικού και τελικά στον τρόπο προσέγγισής του. Εκτός 

από την παραπάνω αναφορά στα συμπεράσματα, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας 

γίνεται αναφορά και στο ρόλο του Σχολικού Συμβούλου ως προγραμματιστή, 

συντονιστή και συνεργάτη της Διοίκησης. Στην συγκεκριμένη εργασία, ο ρόλος του 

προγραμματιστή συνίσταται στην εφαρμογή του κεντρικού κρατικού 

προγραμματισμού στα σχολεία ευθύνης του Συμβούλου, ενώ ο συντονιστικός ρόλος 

παρουσιάζεται πιο μετέωρος, αφημένος στις προσωπικές επιλογές τόσο του 

Συμβούλου όσο και στελεχών επιμέρους θεσμών. Επίσης, η συνεργασία με τη 

Διοίκηση πλαισιώνεται από το νομοθετικό διαχωρισμό του διοικητικού έργου από το 

παιδαγωγικό, προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση καθηκόντων διοικητικού 

χαρακτήρα στο παιδαγωγικό έργο του Συμβούλου
14

. Από τα παραπάνω αναδεικνύεται 

ότι ο καθοδηγητικός ρόλος περιλαμβάνει επιμέρους διαστάσεις (προγραμματιστική 

και συντονιστική), ενώ, όμοια με την αναφορά της Κουδούνα (2004) στον πολιτικό 

ρόλο του θεσμού, διαπιστώνεται ακόμη μία φορά η διαμεσολαβητική-συνεργατική 

διάσταση της δράσης του Συμβούλου. 

Η Μπαρτζάκλη (2010) διερεύνησε στη διδακτορική της διατριβή με ποιοτική 

μέθοδο (ημι-δομημένη συνέντευξη) τις απόψεις 28 εν ενεργεία και πρώην Σχολικών 

Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο τους σε σχέση με την Ποιότητα 

της Εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε μία ενδιαφέρουσα ανάλυση ορισμένων 

άρθρων του Καθηκοντολογίου του θεσμού (8,9,11,13), τα οποία συνέδεσε με τις 

απαντήσεις των Συμβούλων καταλήγοντας σε μία σειρά επισημάνσεων για τους 

ρόλους που απαρτίζουν το θεσμό του Συμβούλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

ο καθοδηγητικός ρόλος του Συμβούλου για τους εκπαιδευτικούς. Οι Σύμβουλοι 

αντιλαμβάνονται την καθοδήγηση ως συμπαράσταση, συμβουλή και τελικά φιλία με 

τους εκπαιδευτικούς, ενώ ο χαρακτήρας που θα της αποδώσουν εναπόκειται στην 

κρίση τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά των Συμβούλων σε έναν 

εξισορροπητικό ρόλο που εκπληρώνουν στην καθημερινότητά τους, ο οποίος αφορά 

την παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς για την επίλυση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν στο έργο τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των Συμβούλων, ο 

                                                           
14

 Η ανάλυση του Καθηκοντολογίου στο αμέσως προηγούμενο υποκεφάλαιο ανέδειξε 

ότι το έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει τελικά και καθήκοντα διοικητικού 

χαρακτήρα, άποψη που απαντάται και στη βιβλιογραφία (Γιοκαρίνης, 2000· 

Σιαμάγκας & Πάνου, 2006· Ζαΐμη, 2007· Ναθαναήλ, 2014· Osborn & Baggerly, 

2004). 
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εξισορροπητικός ρόλος αποτελεί τον κυρίαρχο λόγο για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

απευθύνονται σε αυτούς, οι οποίοι καλούνται να δράσουν ως «γιατροί» ή 

«πυροσβέστες» (πυροσβεστική διάσταση ρόλου), δράση που τους προβληματίζει ως 

προς το αν συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν επίσης, διαστάσεις του ρόλου του θεσμού που αναδείχτηκαν από τους 

Συμβούλους και δεν προβλέπονται στο Καθηκοντολόγιο. Αυτές αφορούν τόσο τη 

μετάδοση οράματος από το Σύμβουλο στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του όσο 

και την αλλαγή της νοοτροπίας τους, ώστε να εργαστούν με διαφορετικό τρόπο, 

εφαρμόζοντας καινοτομίες. Ουσιαστικά πρόκειται για μία διαμορφωτική διάσταση 

του καθοδηγητικού ρόλου του Συμβούλου προς τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο Σύμβουλους επιχειρεί να εμφυσήσει στους εκπαιδευτικούς πρότυπα 

δράσης και συμπεριφοράς, τα οποία εκφράζει ο ίδιος με την προσωπικότητά του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή (Μπαρτζάκλη, 2010) είναι η μοναδική αναφορά που 

εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία για τη συγκεκριμένη διάσταση του έργου του 

Συμβούλου.  

Η Τριανταφύλλου (2008) διερεύνησε αξιοποιώντας ερωτηματολόγιο τις 

απόψεις 236 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης για το 

έργο των Σχολικών Συμβούλων. Η ποσοτική έρευνά της ανέδειξε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (97%) αξιολογεί ως σημαντικότερο ρόλο του θεσμού 

τον καθοδηγητικό-συμβουλευτικό, ενώ, ταυτόχρονα, απορρίπτει τον εποπτικό και 

τον αξιολογικό. Οι εκπαιδευτικοί απορρίπτουν μία εξουσιαστική σχέση Συμβούλου-

εκπαιδευτικών και θεωρούν ότι ο αξιολογικός ρόλος δε δύναται συμβαδίσει με τον 

καθοδηγητικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα που προκρίνουν για το θεσμό. Ωστόσο, 

δεν απορρίπτουν το θεσμό, αλλά οι περισσότεροι (75,7%) επιθυμούν ο Σύμβουλος να 

ασκεί αποκλειστικά συμβουλευτικά-καθοδηγητικά καθήκοντα, καθώς επιθυμούν να 

έχουν δίπλα τους ένα πρόσωπο-συμπαραστάτη, σύμβουλο και αρωγό στη δράση τους. 

Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με αντίστοιχα ευρήματα άλλων ερευνών (Ζαΐμη, 

2007· Μπαφίτη, 2010· Φουρκιώτη, 2012), οι οποίες αναδεικνύουν ως κυρίαρχο ρόλο 

του θεσμού τον καθοδηγητικό.  

Η Ναθαναήλ (2014) προσέγγισε στη διδακτορική της διατριβή τη 

συνεργατική σχέση των Σχολικών Συμβούλων με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, 

ερευνώντας με συνέντευξη (ποιοτικά) τις απόψεις 12 Συμβούλων και 13 Διευθυντών 

και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης από 7 Νομούς της βόρειας Ελλάδας. Η 

διατριβή διερευνά το συνεργατικό ρόλο του Συμβούλου, ο οποίος συνίσταται σε 

συνεργασία με όλους τους φορείς που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, 

συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών στελεχών όπως οι Διευθυντές 

Εκπαίδευσης. Αναφορικά με τη συνεργασία Συμβούλων-Διευθυντών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (η οποία αφορά την παρούσα εργασία), αμφότερα τα 

στελέχη δήλωσαν ότι την αξιολογούν ως σημαντική, ωστόσο, οι Σύμβουλοι δήλωσαν 

ότι παρουσιάζονται συχνά δυσχέρειες λόγω διαφορετικών εκτιμήσεων των 

καταστάσεων, με αποτέλεσμα να συνεργάζονται περισσότερο με τους Προϊσταμένους 

Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Ο συνεργατικός ρόλος του Συμβούλου 

αναδεικνύει την κομβική θέση που κατέχει στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς 
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αποτελεί συνδετικό κρίκο της εκπαιδευτικής διοίκησης με τις σχολικές μονάδες, 

διαθέτοντας ένα διαμεσολαβητικό χαρακτήρα.     

Ο Φωκάς (2010) διερεύνησε με ποσοτικό τρόπο (ερωτηματολόγιο) τις 

απόψεις 107 Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα 

χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού Διευθυντή δημοτικού σχολείου. Και αυτή η 

εργασία αναδεικνύει το συνεργατικό ρόλο του Συμβούλου αυτή τη φορά με ένα 

κατώτερο ιεραρχικά στέλεχος, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από τα 

ευρήματα της έρευνας που αφορούν τη σχέση Συμβούλου-Διευθυντή ξεχωρίζει ότι 

σχεδόν όλοι οι Διευθυντές (92,7%) μοιράζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

στα σχολεία τους με τον Σύμβουλο. Το εν λόγω εύρημα αναδεικνύει έμμεσα τον 

εξισορροπητικό ρόλο του Συμβούλου, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά 

την παροχή βοήθειας στο Διευθυντή με τη μορφή συμβουλών ή προσωπικής δράσης 

για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει στις σχολικές μονάδες. Εξίσου 

σημαντική είναι η άποψη των Συμβούλων που θεωρούν (82,2%) ότι μπορούν να 

επηρεάσουν το Διευθυντή, προκειμένου αυτός να καταστεί αποτελεσματικότερος, με 

βασικές προϋποθέσεις την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την καλή μεταξύ τους 

συνεργασία. Η άποψη αυτή αναδεικνύει έμμεσα ότι οι ίδιοι οι Σύμβουλοι 

νοηματοδοτούν το ρόλο τους ως ένα συνδυασμό καθοδήγησης και εποπτείας, η 

οποία, όμως, δεν έχει διαστάσεις ελέγχου ούτε ενέχει σύνδρομα εξουσίας. Αντίθετα, 

η καθοδήγηση καθίσταται αποτελεσματική μόνο όταν η συνεργασία Συμβούλου-

Διευθυντή βασίζεται σε μία βοηθητική-υποστηρικτική και συμβουλευτική διάσταση, 

η οποία ενέχει και μία σαφή αναπτυξιακή διάσταση για τον Διευθυντή ως προς την 

επαγγελματική του εξέλιξη. Αμφότερες οι δύο έρευνες (Ναθαναήλ, 2014· Φωκάς, 

2010) αναδεικνύουν το διαμεσολαβητικό χαρακτήρα του Συμβούλου μεταξύ των 

διαφόρων στελεχών της εκπαίδευσης.      

Ο συνεργατικός ρόλος του θεσμού έχει προσεγγιστεί και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Ryan et al., 2011· Dahir et al., 2013· Griffin & Steen, 2011· Steen & 

Noguera, 2011· Reiner et al, 2009· Gibbons et al. 2010· Bryan & Holomb-McCoy, 

2007). Οι Ryan et al. (2011) ανέφεραν ότι, παρά τις ικανότητες των Συμβούλων στη 

συνεργασία και τον συντονισμό με το εκπαιδευτικό προσωπικό, η άσκηση του 

συνεργατικού ρόλου παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα εν λόγω 

στελέχη. Οι Dahir et al. (2013) πρόσθεσαν στη σχετική συζήτηση ότι οι Σύμβουλοι 

μπορούν να αναπτύξουν μία μοναδική συνεργατική σχέση με τους Διευθυντές των 

σχολικών μονάδων. Και στις δύο παραπάνω έρευνες (Ryan et al., 2011· Dahir et al., 

2013) κοινός στόχος του συνεργατικού ρόλου αποτελεί η ενίσχυση και η βελτίωση 

της μαθητικής επίδοσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, εκτός από τη 

συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο Σύμβουλος είναι δυνατόν να 

συνεργαστεί και με άλλους φορείς-θεσμούς προκειμένου να μετριαστούν εμπόδια στη 

σχολική επιτυχία μαθητών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή έγχρωμων μαθητών 

(Griffin & Steen, 2011). Σε αυτή την περίπτωση, ο συνεργατικός ρόλος αποκτά μία 

κοινωνική διάσταση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω άσκησης ενός τύπου 

‘υποστηρικτικής’-αντισταθμιστικής ηγεσίας (advocacy leadership), ενώ η δράση του 

Συμβούλου υλοποιείται προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης (Griffin & 
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Steen, 2011). Η συγκεκριμένη αναφορά αναδεικνύει έναν σύνθετο ρόλο με ποικίλες 

διαστάσεις: συνεργατική-διαμεσολαβητική, εξισορροπητική-κοινωνική και 

υποστηρικτική. Σε κάθε περίπτωση, οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούνται στελέχη με 

ηγετικό-συντονιστικό ρόλο αναφορικά με τη συνεργασία των ομάδων στα σχολεία 

(Gibbons et al. 2010). Οι Steen & Noguera (2011) ανέφεραν ότι οι Σύμβουλοι 

καλούνται να επιτελέσουν ευρύτερους συνεργατικούς ρόλους, καθώς η συνεργασία 

Συμβούλου-οικογένειας-κοινότητας αναδεικνύεται βασική προϋπόθεση για την 

ικανοποίηση των αναγκών του μαθητικού συνόλου μέσω του περιορισμού των 

εμποδίων που αναστέλλουν τη μαθησιακή διαδικασία. Οι Σύμβουλοι μπορούν να 

συνεργαστούν από κοινού με εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακά τμήματα και 

οικογένειες στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που ενσωματώνουν 

βέλτιστες πρακτικές και πληρώνουν σημαντικά κενά της εκπαίδευσης.       

Άλλωστε και οι ίδιοι οι ΣΣ θεωρούν ότι η δράση τους έχει μία 

διαμεσολαβητική διάσταση. Η έρευνα των Bryan & Holomb-McCoy (2007) με 

δείγμα 235 Συμβούλους δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α., 

ανέδειξε ότι οι τελευταίοι αντιλαμβάνονται ότι εμπλέκονται σε έναν συνεργατικό 

ρόλο με πολλές επιμέρους διαστάσεις, ο οποίος πραγματώνεται στο πλαίσιο των 

σχέσεων του τριγώνου σχολείο-οικογένεια-κοινότητα. Η συγκεκριμένη έρευνα 

ανέδειξε την εμπλοκή των Συμβούλων σε 18 επιμέρους συμπεριφορές (στο πλαίσιο 

άσκησης συνεργατικού ρόλου) με προεξάρχουσες την από κοινού δράση με μέλη του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, των οικογενειών και της κοινότητας, τον εντοπισμό 

υπηρεσιών και πόρων για μαθητές και οικογένειες που έχουν ανάγκη (κοινωνική 

διάσταση ρόλου), καθώς και τη συνεργασία με επαγγελματίες της τοπικής κοινωνίας. 

Πρόσθετα, οι Gibbons et al. (2010) ανέδειξαν στην έρευνά τους με δείγμα 268 

Συμβούλους δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ότι συνεργάζονται σε 

μεγάλο βαθμό (77%) με μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, αξιολογώντας ως 

σημαντικότερα τους εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές και τους μαθητές. Ωστόσο, η 

ερευνητική προσπάθεια των Reiner et al. (2009) με δείγμα 347 Συμβούλους της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφοροποιήθηκε στα αποτελέσματά της αναφορικά με 

τον συνεργατικό ρόλο των Συμβούλων. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες 

ανέδειξαν ως καταλληλότερες αρμοδιότητες του θεσμού την ποικιλότροπη παροχή 

βοήθειας και υποστήριξης στους μαθητές, αλλά και στους Διευθυντές των σχολείων 

ως προς τον εντοπισμό και την κάλυψη των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού. 

Στον αντίποδα, θεωρούν ότι οι Σύμβουλοι συνεργάζονται σπάνια ή ποτέ με τους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με την προετοιμασία πρότυπων διδασκαλιών. Ακόμη, οι 

Hartline & Cobia (2012) ανέφεραν ότι, παρά τη δυνατότητα των Συμβούλων να 

εντοπίζουν μαθητές που χρίζουν βοήθειας σε ακαδημαϊκό επίπεδο προκειμένου να 

καλύψουν κενά της επίδοσής τους, πολλοί από αυτούς παρουσιάζουν αδυναμία στη 

στήριξή τους. Σε έρευνα με δείγμα 100 Σχολικούς Συμβούλους δημοτικής και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπίστωσαν ότι 71 από αυτούς δεν ήταν σε θέση να 

αιτιολογήσουν-τεκμηριώσουν επαρκώς τις παρεμβάσεις που σχεδίασαν για την 

ενίσχυση των μαθητών.  
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Κοινό σημείο όλων των παραπάνω ερευνών αποτελεί ότι ο συνεργατικός 

ρόλος των Σχολικών Συμβούλων αποσκοπεί πρωτίστως στη βελτίωση της μαθητικής 

επίδοσης και την πολύπλευρη ενίσχυση των μαθητών. Επίσης, οι έρευνες 

αναδεικνύουν ότι ο συνεργατικός ρόλος αποτελεί βασικό κομμάτι της καθοδηγητικής 

δράσης του θεσμού, απαρτίζεται από αρκετές επιμέρους διαστάσεις, ενώ εμφανίζεται 

στενά συνδεδεμένος με άλλους ρόλους, όπως λ.χ. ο ηγετικός (Griffin & Steen, 2011· 

Gibbons et al. 2010· Bickmore & Curry, 2013).          

 Κεντρική θέση στην ελληνική βιβλιογραφία για την εποπτεία που ασκεί ο 

Σχολικός Σύμβουλος στο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και τον ρόλο του ως αξιολογητή 

του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού
15

, κατέχει η μονογραφία του 

Γιοκαρίνη (2000) με τίτλο: «Ο Σχολικός Σύμβουλος: Εποπτεία και Αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών». Ο εν λόγω ερευνητής διερεύνησε τη 

φύση του εποπτικού έργου του θεσμού. Αντιλαμβάνεται την εποπτεία ως μια 

ευρύτερη διαδικασία που αφορά όλα τα επαγγέλματα και στοχεύει στην εξακρίβωση 

του βαθμού πληρότητας άσκησης ενός συγκεκριμένου έργου από τα άτομα που έχουν 

κληθεί να το φέρουν σε πέρας. Στο χώρο της εκπαίδευσης, αντιλαμβάνεται την 

εποπτεία του Συμβούλου ως έναν ρόλο που βοηθά και υποστηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και μοιράζεται προβληματισμούς για θέματα της διδακτικής 

πράξης. Διευκρινίζει ότι ο εποπτεύων Σύμβουλος δε διευθύνει τους εκπαιδευτικούς 

στο πλαίσιο μιας υπαλληλικής σχέσης, αλλά επιχειρεί να προτάξει το μαθησιακό έργο 

με υπευθυνότητα και προσπάθεια. Ωστόσο, σημειώνει ότι η εποπτεία ως όρος 

καθορίζεται πολύ συχνά από τις ιδεολογικές αντιλήψεις κάθε κοινωνίας, γεγονός που 

μπορεί να την καταστήσει έρμαιο πολιτικών αντιλήψεων, καθιστώντας την 

αναποτελεσματική.  

 Ο Γιοκαρίνης (2000), επικαλούμενος το πρώτο άρθρο του ιδρυτικού Νόμου 

του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου (Ν. 1304/1982), αντιλαμβάνεται τον εποπτικό 

ρόλο ως ιδιαίτερα ευρύ, καθώς περιλαμβάνει τόσο την επιστημονική και παιδαγωγική 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, την επιμόρφωση και αξιολόγησή του, αλλά και την 

ενθάρρυνση από τον Σύμβουλο για ενασχόλησή του με την επιστημονική έρευνα. 

Από αυτή την οπτική, η εποπτεία αναδεικνύεται ως η βασική αποστολή του 

Συμβούλου, ένας «υπέρ-ρόλος» που περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους που 

προβλέπονται στον ιδρυτικό Νόμο: τον καθοδηγητικό (στην επιστημονική και 

παιδαγωγική του διάσταση), τον επιμορφωτικό και τον αξιολογικό. Ο Γιοκαρίνης 

(2000) υποστηρίζει ότι στην άσκηση εποπτείας από τον Σύμβουλο παραστέκει και 

ένας ηγετικός-εξουσιαστικός ρόλος του θεσμού. Η ηγεσία του Συμβούλου γίνεται 

αντιληπτή από τον εν λόγω ερευνητή ως το δικαίωμα του να ενεργεί ή να απαιτεί από 

άλλους να ενεργούν στην κατεύθυνση επίτευξης των σκοπών του σχολείου· δικαίωμα 

που πηγάζει από την υψηλή επαγγελματική εξειδίκευσή του, αλλά εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ικανότητα δημιουργίας αποτελεσματικών διαπροσωπικών 
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 Ο αξιολογικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων προσεγγίζεται εκτενέστερα στο 

τέταρτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους. Ωστόσο, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στο σύνολο των ρόλων που αποδίδονται στους Σχολικούς Συμβούλους στη 

βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένου του αξιολογικού.  
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σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύμβουλος έχει το δικαίωμα 

που απορρέει από την κατοχή της θέσης του στην ιεραρχία της εκπαίδευσης «να 

εντέλλεται και να επηρεάζει τους υφισταμένους του ως προνόμιο» (Γιοκαρίνης, 2000: 

80). Κατά τον ίδιο, τεκμήρια που εκφράζουν την εξουσία του θεσμού -και 

ταυτόχρονα αποτελούν στοιχεία κρατισμού- αποτελούν η συμμετοχή του Συμβούλου 

σε Υπηρεσιακά Συμβούλια και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και το ότι 

ενημερώνει τους διοικητικούς του προϊσταμένους για τα τεκταινόμενα στην περιοχή 

ευθύνης του.       

Στη διεθνή βιβλιογραφία, υποστηρίζεται η άποψη ότι ο Σχολικός Σύμβουλος 

αποτελεί ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να προωθήσει την 

αλλαγή και μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος (Kaffenberger, Murphy & 

Bemak, 2000 στο Gibbons et al., 2010· Bickmore & Curry, 2013· McMahon et. al., 

2009). Ο ηγετικός ρόλος του θεσμού θεωρείται ζωτικής σημασίας (Sink, 2009· 

Mason & McMahon, 2009), καθώς η άσκηση μετασχηματιστικής ηγεσίας από τους 

Συμβούλους, τους καθιστά οραματιστές, οι οποίοι εμπλέκονται σε μία συνεχή 

αναπτυξιακή-εξελικτική διαδικασία αλλαγής (Mason & McMahon, 2009). Η άσκηση 

μετασχηματιστικής ηγεσίας από έναν ηγέτη προωθεί τη δράση των υφισταμένων 

πέρα από τα αναμενόμενα επίπεδα επίδοσης, ενώ συμβάλλει στην εξέλιξη του 

προσωπικού και καλύπτει την ανάγκη του για αυτό-πραγμάτωση (Γεωργαντά & 

Ξενικού, 2007). Σε αυτό το πλαίσιο, η στοχευμένη ενσωμάτωση πρωτοποριακών 

δεξιοτήτων στο έργο των Συμβούλων μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία 

συνεχούς εξέλιξης σημαντικών δράσεων όπως λ.χ. η σχολική συμβουλευτική 

(McMahon et. al., 2009) ή ο σχεδιασμός παρεμβάσεων για συγκεκριμένες δεξιότητες 

που σχετίζονται με τη μαθητική επίδοση, λ.χ. μέσω αξιοποίησης του μοντέλου 

ανταπόκρισης στη διδασκαλία (RTI) (Ryan et al., 2011). Ο ηγετικός ρόλος των 

Συμβούλων επιφέρει και αυξημένες απαιτήσεις για λογοδοσία από μέρους τους, τάση, 

η οποία έχει διεθνείς διαστάσεις (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Ο Sink (2009) 

αντιλαμβάνεται τη λογοδοσία ως βασική λειτουργία του ζωτικού ηγετικού ρόλου των 

Σχολικών Συμβούλων, ενώ την συνδέει με την αξιολογική τους δράση, καθώς η 

τεκμηρίωση της δράσης τους συνδέεται με αξιολογικές διαδικασίες αποτίμησης του 

έργου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η άσκηση αξιολογικού έργου αναδεικνύεται  

προϋπόθεση για την επιτυχημένη άσκηση ηγεσίας (Sink, 2009· Skutley, 2006). Παρά 

τον αριθμό των σχετικών ερευνών, οι Mason & McMahon (2009) ανέφεραν ότι η 

έρευνα για τη νοηματοδότηση της ηγεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους είναι 

περιορισμένη, καθώς η άσκηση ηγεσίας δεν συνδέθηκε ιστορικά με τον θεσμό και 

έτσι δεν υπάρχουν παγιωμένα προφίλ ηγεσίας. Στον αντίποδα, όπως αναλύθηκε σε 

προηγούμενο σημείο, στην ελληνική εμπειρία ο θεσμός έχει συνδεθεί ιστορικά με 

εκείνον του Επιθεωρητή, ο οποίος ήταν στενά συνδεδεμένος με άσκηση ηγεσίας και 

αξιολογικού-εποτπικού έργου. 

Αναφορικά με την άσκηση του εποπτικού έργου του Σχολικού Συμβούλου, ο 

Γιοκαρίνης (2000) προκρίνει τη μεθοδολογική προσέγγιση της «κλινικής εποπτείας» 

(clinical supervision). Ο όρος-δάνειο από την Ιατρική υποδηλώνει την ύπαρξη μίας 

άμεσης προσωπικής σχέσης του Σχολικού Συμβούλου με τον εκπαιδευτικό, η οποία 
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πλαισιώνεται από την εφαρμογή μιας επαγγελματικής πρακτικής. Με άλλα λόγια, 

υποδηλώνει την από κοντά παρακολούθηση από τον Σύμβουλο της προσφερόμενης 

από τον εκπαιδευτικό αγωγής. Η κλινική εποπτεία αποτελεί διαδικασία που διαθέτει 

διαδοχικά στάδια, τα οποία συνοπτικά είναι (Γιοκαρίνης, 2000: 119-120): (1) η 

δημιουργία προσωπικής σχέσης Συμβούλου-εκπαιδευτικού, (2) η από κοινού επιλογή 

διδακτικών ενοτήτων για σχεδιασμό διδασκαλίας, (3) ο από κοινού σχεδιασμός του 

τρόπου παρακολούθησης της διδασκαλίας που θα κάνει ο εκπαιδευτικός, (4) η 

παρακολούθηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη, (5) η από κοινού ανάλυση της 

διδασκαλίας, (6) η προετοιμασία μίας σύσκεψης για τη μελέτη των αποτελεσμάτων 

της παρακολούθησης της διδασκαλίας, (7) η πραγματοποίηση της σύσκεψης όπου 

ανταλλάσσονται απόψεις και τέλος (8) ο σχεδιασμός περαιτέρω διδασκαλιών αφού 

γίνουν κοινά αποδεκτές αλλαγές. Ο Γιοκαρίνης θεωρεί «κλειδί» για την επιτυχία της 

εποπτικής δράσης του Συμβούλου την επίδειξη από την πλευρά του μιας ειλικρινούς 

πρόθεσης να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό προκειμένου να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί 

επαγγελματικά. Ταυτόχρονα, θεωρεί ότι η σύνδεση της παραπάνω με διαδικασίας με 

επίσημες αξιολογικές διαδικασίες μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προοπτική 

επιτυχίας της. Ωστόσο, στην προσέγγισή του για τον Σχολικό Σύμβουλο ως 

αξιολογητή, ο Γιοκαρίνης, περιγράφει μία αξιολογική διαδικασία που μοιάζει σε 

μεγάλο βαθμό με την κλινική εποπτεία
16

, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σχέση 

του εποπτικού ρόλου του Συμβούλου με τον αξιολογικό.   

Αναφορά στο έργο του Γιοκαρίνη (2000) κάνει ο Γαληνέας (2006), ο οποίος 

στη διδακτορική του διατριβή πραγματεύεται τη συμβουλευτική στο δημοτικό 

σχολείο και το ρόλο του δασκάλου ως συμβούλου. Μεταξύ άλλων σχολιάζει ότι 

κομβικό σημείο της δράσης  του Σχολικού Συμβούλου αποτελούν η επικοινωνία και η 

στήριξη των στελεχών της εκπαίδευσης. Η τοποθέτησή του αναδεικνύει έναν 

υποστηρικτικό ρόλο του θεσμού, ο οποίος συνίσταται στην παροχή βοήθειας στους 

εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο μίας συμβουλευτικής σχέσης προκειμένου οι τελευταίοι 

να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα καθημερινά καθήκοντά τους. Εδώ ο 

υποστηρικτικός ρόλος γίνεται αντιληπτός στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

συμβουλευτικού ρόλου του θεσμού, ο οποίος, όμοια με την μελέτη του Γιοκαρίνη 

(2000) για τον εποπτικό, περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους ρόλους, οι διαστάσεις 

των οποίων εκδηλώνονται στο φάσμα μίας συμβουλευτικής σχέσης Συμβούλου-

εκπαιδευτικού. 

Ενδιαφέροντα ευρήματα για το έργο και το ρόλο των Σχολικών Συμβούλων 

εντοπίστηκαν και στη μεγάλη έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 

Ποιότητα στην Εκπαίδευση (2008), τη μοναδική μέχρι σήμερα προσπάθεια 

αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η έρευνα υλοποιήθηκε το διάστημα 2005-2008 και είχε θέμα: «Αξιολόγηση των 

Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» και περιελάμβανε συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων 
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 Η προσέγγιση του Γιοκαρίνη για τον αξιολογικό ρόλο του Συμβούλου 

περιγράφεται στο τέταρτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους. 
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έρευνας. Σε αυτή έλαβαν μέρος 99 Σχολικοί και των δύο βαθμίδων, η πλειοψηφία 

των οποίων (70%) νοηματοδότησε το ρόλο τους ως συμβουλευτικό, στον οποίο 

εντάσσονται ποικίλες διαστάσεις όπως η υποστήριξη καινοτομιών και ο 

διαμεσολαβητικός χαρακτήρας τους ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 

και των σχεδιαστών της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

περισσότεροι (80%) απεκδύονται τον αξιολογικό τους ρόλο, αφού δεν ασκούν 

ανάλογες αρμοδιότητες. Η έρευνα ανέδειξε και έναν επιστημονικό ρόλο για τους 

Συμβούλους, οι οποίοι θεωρούν πολύ σημαντική τη διεξαγωγή επιστημονικής 

έρευνας (78%), ενώ έχουν διεξάγει και οι ίδιοι έρευνα στις σχολικές μονάδες των 

περιφερειών ευθύνης τους (62%). Επιπλέον, η έρευνα προσέγγισε και τον 

επιμορφωτικό ρόλο του θεσμού για τους εκπαιδευτικούς, με τους Συμβούλους να 

προκρίνουν ως σημαντικότερη ενέργειά τους την ενίσχυση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή και συντονιστή του εκπαιδευτικού έργου (72%).  

Οι αναφορές στον συμβουλευτικό ρόλο αναδεικνύουν την ύπαρξη μίας 

μεντορικής διάστασης στο έργο των ΣΣ στην υποστήριξη και καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών. Η συνεργασία, η μετάδοση γνώσεων και καλών πρακτικών και η 

παροχή συμβουλών στους εκπαιδευτικούς αποτελούν ενέργειες μίας σχέσης 

συμβούλου-συμβουλευόμενου, ο οποίος θέτει την εμπειρία του στην κατεύθυνση της 

επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης του συμβουλευόμενου (Huizing, 2012· 

Kwan & Lopez-Real, 2005· Mooney Simmie & Moles, 2011). Η σωστά 

οριοθετημένη μεντορική σχέση θέτει σε αλληλεπίδραση σημαντικούς παράγοντες 

όπως η κριτική σκέψη, η φροντίδα και ο επαγγελματισμός, όντας παραγωγική 

(Mooney Simmie & Moles, 2011). Η άσκηση συμβουλευτικού έργου από τον 

Σύμβουλο δύναται να συμβάλλει στην κατανόηση της θέσης των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με θέματα που τους προβληματίζουν και τελικά να τους οδηγήσει έμμεσα 

σε αλλαγή της δράσης τους (Clemens, 2007). Αν και η άσκηση συμβουλευτικού 

έργου στο πλαίσιο ενός υποστηρικτικού ρόλου παρουσιάζεται μείζονος σημασίας, οι 

Osborn & Baggerly (2004) σε έρευνα με δείγμα 1280 Σχολικούς Συμβούλους 

δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανέδειξαν ότι αφιερώνουν λιγότερο 

χρόνο από αυτόν που θα επιθυμούσαν σε συμβουλευτικά καθήκοντα λόγω 

απασχόλησής τους σε καθήκοντα διοικητικού χαρακτήρα. Στον αντίποδα, η έρευνα 

των Monteiro-Leitner et al. (2006) για τη δράση Συμβούλων σε αγροτικές περιοχές, 

ανέδειξε ότι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καταλαμβάνει σημαντικό χρόνο 

της δράσης τους. Οι Kwan & Lopez-Real (2005), διερευνώντας τις απόψεις 259 

μεντόρων (εμπειρότερων εκπαιδευτικών) για τη νοηματοδότηση των ρόλων του 

μέντορα με συνδυασμό ποσοτικής-ποιοτικής μεθόδου, ανέδειξαν ως βασικό έργο του 

μέντορα την παροχή ανατροφοδότησης στους εκπαιδευτικούς, εστιασμένης στις 

εξατομικευμένες ανάγκες και δυνατότητές τους. Η άποψη αυτή βρίσκει ερείσματα σε 

αρκετές ελληνικές ερευνητικές προσπάθειες, που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα, 

εκτενώς ή συνοπτικά στο συμβουλευτικό έργο του θεσμού (Μπαφίτη, 2010· 

Αντωνίου, 2011· Ζαΐμη, 2007· Τριανταφύλλου, 2008· Γαληνέας, 2006· Π.Ι., 2008· 

Μπαρτζάκλη, 2010).    
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Αναφορά στο ρόλο του Σχολικού Συμβούλου υπάρχει και στην εργασία της 

Μαυραντζά (2011) για τη διαχείριση των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες. Σε 

αυτή την εργασία αναδεικνύεται ένας διαφορετικός ρόλος για τον Σχολικό Σύμβουλο: 

η ουσιαστική συμβολή του στην επίλυση ενδοσχολικών συγκρούσεων, ένας 

εξισορροπητικός ρόλος. Για την υποστήριξη της άποψης αυτής, η Μαυραντζά 

(2011) επικαλείται τον Σύνδεσμο Σχολικών Συμβούλων Αμερικής (ASCA, 2011), ο 

οποίος πρεσβεύει ότι ένας Σχολικός Σύμβουλος με ειδική εκπαίδευση δύναται να 

παίξει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, επίβλεψη και αξιολόγηση 

ενός ενδοσχολικού προγράμματος επίλυσης συγκρούσεων. Κεντρικός άξονας αυτής 

της άποψης αποτελεί η δυνατότητα του Σχολικού Συμβούλου να συνεργαστεί με 

όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, 

γονείς, κοινότητα). Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η προώθηση από την πλευρά 

του Συμβούλου προληπτικών προγραμμάτων ενσωματωμένων στο σχολικό 

πρόγραμμα σπουδών, τα οποία εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και ειρηνικό σχολικό 

κλίμα. 

Η παραπάνω αναφορά αναδεικνύει για τον Σύμβουλο έναν εξισορροπητικό 

ρόλο μεγάλης σημασίας, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να αποσοβήσει 

συγκρουσιακές καταστάσεις στο χώρο του σχολείου συμβάλλοντας ουσιαστικά στη 

διαμόρφωση ενός ομαλού κλίματος για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Η 

εκδήλωση συγκρούσεων με τη μορφή έντονης αντιπαράθεσης συμπεριφορών, 

νοοτροπιών, απόψεων και αρμοδιοτήτων (Μπαμπινιώτης, 2002
17

) στο χώρο του 

σχολείου είναι ένα αναμενόμενο φαινόμενο από τη στιγμή που το σχολείο αποτελεί 

έναν οργανισμό, στον οποίο καλούνται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν άτομα 

με διαφορετικές αξίες και προσωπικότητες (Παρασκευόπουλος, 20008). Έτσι, πολλές 

φορές τα άτομα εμπλέκονται σε αλληλεπιδραστικές διαδικασίες, τις συγκρούσεις, οι 

οποίες εκδηλώνονται όταν παρουσιαστούν διαφωνίες (Rahim, 2001· Balay, 2006). Το 

σχολείο ως χώρος αλληλεπίδρασης πολλών διαφορετικών εκπαιδευτικών ομάδων: 

εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, διοικητικοί προϊστάμενοι κ.ά., 

αποτελεί συχνά πεδίο εκδήλωσης συγκρούσεων (Somech, 2008· Henkin et al., 2000· 

Heaney, 2001). Ο εξισορροπητικός ρόλος που αναδεικνύει η ASCA (2011) για τον 

Σύμβουλο δύναται να δράσει καταλυτικά στη διαδικασία διαχείρισης των 

συγκρούσεων, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη δυσλειτουργικών συγκρούσεων
18

 και 

την αποτελεσματική επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων (Rahim, 2001· Rahim, 

                                                           
17

 Ο Μπαμπινιώτης (2002) παραθέτει και την ψυχολογική διάσταση της σύγκρουσης, 

την οποία ορίζει ως έκφραση εσωτερικών ψυχικών τάσεων, κινήτρων ή απαιτήσεων, 

που έρχονται σε αντίθεση, δε συμβιβάζονται ή λειτουργούν ανταγωνιστικά.  
18

 Ως δυσλειτουργικές (dysfunctional) ορίζονται οι συγκρούσεις εκείνες που έχουν 

έντονη συναισθηματική χροιά και είναι προσωποποιημένες (Μαυραντζά, 2011· 

Μητσαρά, 2013). Η αναφορά στον συγκεκριμένο όρο στη διεθνή βιβλιογραφία 

χαρακτηρίζεται από χρήση διαφοροποιημένης ορολογίας από ερευνητή σε ερευνητή. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις Μαυραντζά (2011) και Μητσαρά (2013), οι Rahim 

(2002) και Amason (1996) χρησιμοποιούν τον όρο «συναισθηματικές» (affective), 

ενώ η Jehn (1995) τον όρο συγκρούσεις «σχέσεων» (relationship). 
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2002). Καταλυτικό ρόλο στις πυροσβεστικές προσπάθειες του Συμβούλου μπορεί να 

παίξει η διαλεκτική ως μέθοδος αναζήτησης της αλήθειας από τη στιγμή που 

«κατευθύνει και παρέχει δυνατότητες νέου τρόπου σκέψης ή δράσης (ενν. στα 

εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη) που ενδεχομένως δεν είχε αρχικά προβλεφθεί» 

(Γιαννίκας, 2014: 145) Ο σχεδιασμός ενδοσχολικών προγραμμάτων από τον 

Σύμβουλο αναδεικνύει ότι ο εξισορροπητικός ρόλος συνδέεται στενά με τον 

επιμορφωτικό· διαπίστωση που αποδεικνύει ότι υπάρχει στενή σχέση και 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφορετικών ρόλων του Συμβούλου.  

Η σημασία του εξισορροπητικού ρόλου του Συμβούλου αναδεικνύεται 

έμμεσα από την έρευνα του Balay (2006), ο οποίος συγκέντρωσε δεδομένα 

ποσοτικού τύπου (ερωτηματολόγιο) 250 διευθυντών και εκπαιδευτικών δημοτικών 

σχολείων στην ανατολική επαρχία Βαν της Τουρκίας αναφορικά με τις στρατηγικές 

που μετέρχονται αμφότεροι κατά τη διαχείριση μίας σύγκρουσης. Η ανάλυση των 

δεδομένων ανέδειξε ότι οι διευθυντές μετέρχονται συχνότερα στρατηγικές 

συμβιβασμού ή αποφυγής συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς. Ένας Σχολικός 

Σύμβουλος με ειδική εκπαίδευση σχετικά με την επίλυση συγκρούσεων στο πλαίσιο 

που θέτει η ASCA, είναι πολύ πιθανό να συμβάλλει καταλυτικά στον τερματισμό 

συγκρουσιακών καταστάσεων συνεργαζόμενος με τους διευθυντές σχολικών 

μονάδων που επιδεικνύουν διάθεση συμβιβασμού. Ανάλογη είναι και η έρευνα των 

Ηenkin et al. (2000) στις Η.Π.Α. και των Nir & Eyal (2003) στο Ισραήλ για τη δράση 

των διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο 

συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών για την επίλυση ενδοσχολικών 

συγκρούσεων, σε ένα αποκεντρωτικό διοικητικό πλαίσιο. 

Εκτός από την επίλυση συγκρούσεων και την εξασφάλιση ισορροπιών στις 

σχολικές μονάδες με στόχο την εδραίωση ενός κατάλληλου κλίματος μάθησης, οι 

Studer & Salter (2010) ανέδειξαν τις δυνατότητες δράσης των Συμβούλων σε 

περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων στις σχολικές μονάδες (φυσικές καταστροφές, 

περιπτώσεις θανάτων και διαχείριση πένθους). Συλλέγοντας δεδομένα από 22 

Σχολικούς Συμβούλους, διαπίστωσαν ότι οι τελευταίοι μπορούν να παίξουν 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης ή παρέμβασης για 

περιπτώσεις κρίσεων. Ωστόσο, εντόπισαν ότι ένας αριθμός Συμβούλων δεν 

αναλαμβάνουν δράσεις προληπτικού χαρακτήρα, ενώ σημείωσαν ότι πρόκειται για 

έναν ρόλο, ο οποίος είναι ασαφής, καθώς δεν προβλέπεται στους ρόλους του θεσμού. 

Η διαπίστωση αυτή βρίσκει σύμφωνη την ελληνική πραγματικότητα, καθώς, όπως 

προκύπτει από τη μελέτη του Καθηκοντολογίου του θεσμού που προηγήθηκε, δεν 

υπάρχει πρόβλεψη για ανάληψη δράσης του Συμβούλου σε καταστάσεις κρίσεων, 

που δύνανται να προκύψουν σε μία σχολική μονάδα.    

Στη διεθνή βιβλιογραφία, απαντώνται προτάσεις για ανάθεση στο θεσμό του 

Συμβούλου ρόλων που απορρέουν από τις ραγδαίες πολιτικές και πολιτισμικές 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε κάθε κοινωνία. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η 

αναφορά του Wittmer (1992) σε έναν ρόλο για τον Σύμβουλο στις Η.Π.Α., που 

συνίσταται σε μια προσπάθεια αποτίμησης/εκτίμησης της διαφορετικότητας 
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(diversity) στα σχολεία
19

. Ο συγκεκριμένος ρόλος αναδύθηκε λόγω της προοδευτικής 

αλλαγής της σύνθεσης του μαθητικού σώματος, το οποίο  αποτελείται από όλο και 

περισσότερους μαθητές με ποικίλες πολιτισμικές καταβολές. Ο ρόλος ήρθε να 

καλύψει την ανάγκη των εκπαιδευτικών για διδασκαλία δεξιοτήτων που 

διευκολύνουν την αποδοχή της διαφορετικότητας του «άλλου» και ενισχύουν την 

ομαδικότητα στους μαθητές τους. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα προσαρμογής ενός θεσμού της εκπαίδευσης, του 

Συμβούλου, σε μια επίκαιρη ανάγκη της εκπαιδευτικής πραγματικότητας με τρόπο 

βοηθητικό για του εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι 

Griffin & Steen (2011) έκαναν λόγο για συμβουλευτική δράση του θεσμού προς την 

κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης μαθητών από 

διαφορετικές κοινωνικό-πολιτισμικές καταβολές. Επίσης, οι Bickmore & Curry 

(2013) υποστήριξαν ότι η δράση των Συμβούλων δύναται να συμβάλλει στον 

αναπροσανατολισμό του εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση της 

δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση (κοινωνική 

διάσταση ρόλου). Στην ελληνική βιβλιογραφία, παρόμοια πρόταση διατυπώθηκε από 

τον Μητάκο (2006), ο οποίος υποστήριζε ότι, λόγω της φύσης του έργου του, ο 

Σύμβουλος έρχεται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες (παιδιά μεταναστών, 

τσιγγανόπαιδες, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών) και είναι σε θέση να λειτουργήσει 

ως διαμεσολαβητής για τη δια βίου εκπαίδευση των ομάδων αυτών σε μια 

προσπάθεια που αποσκοπεί την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η συγκεκριμένη 

δυνατότητα του Συμβούλου παρουσιάζεται στο πλαίσιο άσκησης του επιμορφωτικού 

του ρόλου αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς· διαπίστωση που 

αναδεικνύει μία εξισορροπητική-κοινωνική διάσταση της επιμόρφωσης και της δια 

βίου μάθησης. 

Αν και η διαφορετικότητα δεν αποτελεί πλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

πολυπολιτισμικής αμερικανικής κοινωνίας, αλλά εδώ και πολλά και της ελληνικής, το 

νομοθετικό πλαίσιο δεν ορίζει καθήκοντα που σχετίζονται με τις πολιτισμικές και 

πολιτικοοικονομικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, 

όπως και στην περίπτωση διαχείρισης κρίσεων, ο θεσμός στερείται ευελιξίας και οι 

οποίες προσπάθειες ανταπόκρισης στην πραγματικότητα έχουν καθαρά προσωπικό 

και τοπικό χαρακτήρα. Παρά την απουσία στην Ελλάδα κεντρικού σχεδιασμού 

αναφορικά με το έργο των Συμβούλων σχετικά με τη διαφορετικότητα, οι τελευταίοι 

είναι δυνατό να παίξουν σημαντικό ρόλο στις διαπολιτισμικές παρεμβάσεις στο χώρο 

τους σχολείου κυρίως με το να συνεργάζονται στενά με τους Διευθυντές των 
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 Η δράση του Συμβούλου (Counselor) συνίσταται στη διδασκαλία δεξιοτήτων 

διευκόλυνσης στους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας 

μέσα συγκεκριμένου μοντέλου (μοντέλο ASK), τις οποίες, στη συνέχεια, οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν στους μαθητές τους. Ο Σύμβουλος δρα πολλαπλασιαστικά, 

ενώ η περίπτωση αναδεικνύει τον επιμορφωτικό ρόλο του Συμβούλου για τους 

εκπαιδευτικούς. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ericdigests.org/1992-

3/diversity.htm. 

http://www.ericdigests.org/1992-3/diversity.htm
http://www.ericdigests.org/1992-3/diversity.htm
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σχολικών μονάδων και πραγματοποιώντας συχνές επισκέψεις σε αυτές 

(Παπαχρήστος, 2009).    

 Συμπερασματικά, η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας 

επιβεβαιώνει την άποψη που διατυπώθηκε μετά την ανάλυση του Καθηκοντολογίου 

του Σχολικού Συμβούλου, η οποία υποστηρίζει ότι ο θεσμός απαρτίζεται από μία 

πανσπερμία ρόλων διαφορετικών, αλλά και αλληλένδετων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

 Στο κεφάλαιο εκθέτονται οι δυσκολίες που συναντά ο Σχολικός Σύμβουλος 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτές προσεγγίστηκαν μέσα από την 

ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας. Ο αριθμός των σχετικών αναφορών σε 

πολλές ερευνητικές προσπάθειες επιβεβαιώνει ότι ο θεσμός έρχεται αντιμέτωπος με 

πλήθος ανασταλτικών παραγόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίοι 

περιορίζουν την αποτελεσματικότητά του. Στο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις 

δυσκολίες που αφορούν τους επιμορφωτικό, αξιολογικό και εποπτικό ρόλους του 

θεσμού, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται πρόσθετα ευρήματα ερευνών για τις 

δυσκολίες στο έργο των Συμβούλων. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται με κριτήριο τις 

αυξημένες αναφορές της βιβλιογραφίας σε δυσκολίες που αφορούν τους 

συγκεκριμένους ρόλους του θεσμού. 

 

3.1 Αποτελέσματα ερευνών για δυσκολίες επιμορφωτικού ρόλου 

 

Η έρευνα της Ναθαναήλ (2008) ανέδειξε μία σειρά ανασταλτικών 

παραγόντων όσον αφορά την εκτέλεση του επιμορφωτικού ρόλου του Συμβούλου. 

Συνοπτικά, αυτοί είναι: (1) οι αντιπαραθέσεις με συνδικαλιστικούς φορείς, άλλα 

εκπαιδευτικά στελέχη και εκπαιδευτικούς, που συχνά διαφωνούν με διάφορα θέματα 

που σχετίζονται με τις επιμορφώσεις, όπως η επιλογή των επιμορφωτών ή ο χρόνος 

των επιμορφώσεων, (2) η έλλειψη χρηματοδότησης των επιμορφωτικών δράσεων, (3) 

ο μεγάλος αριθμός των προς επιμόρφωση εκπαιδευτικών και (4) η επικάλυψη των 

επιμορφωτικών αρμοδιοτήτων του Συμβούλου με αντίστοιχες αρμοδιότητες άλλων 

φορέων, όπως λ.χ. των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.). Στο θέμα 

της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου με αντίστοιχες άλλων φορέων, η 

συγκεκριμένη έρευνα συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσε η Κουδούνα (2004) 

στη διδακτορική διατριβή της, η οποία ανέφερε ότι η ποικιλία των επιμορφωτικών 

φορέων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αποτελεσματική εκτέλεση των 

επιμορφωτικών καθηκόντων του Συμβούλου. Επιπρόσθετα, η Ναθαναήλ (2008) 

διαπίστωσε ότι η Πολιτεία δε στηρίζει ούτε αναγνωρίζει τις επιμορφωτικές δράσεις 

του Συμβούλου, ενώ το σώμα των Συμβούλων διαμαρτύρεται τόσο για την έλλειψη 

επιμόρφωσης των ίδιων από την Πολιτεία όσο και για τις επιμορφώσεις που 

υλοποιούν οι ίδιοι στους εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά τους ίδιους, τις πιο πολλές 

φορές καταφεύγουν στην προσωπική αυτό-επιμόρφωση προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικοί στα καθήκοντά τους. Στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, οι 

κυριότερες δυσκολίες είναι η απουσία οικονομικών πόρων από την Πολιτεία και ο 

μεγάλος αριθμός των προς επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

Ομοίως, η Αντωνίου (2011) ανέδειξε αρκετούς ανασταλτικούς παράγοντες 

στις προσπάθειες υλοποίησης προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης από τον 

Σύμβουλο. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι που συμμετείχαν στην έρευνά της ανέφεραν ως 

κύρια δυσκολία την ύπαρξη ενός ακατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τις 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 57 
 

επιμορφώσεις, αφού προβλέπει επιμορφώσεις σε ώρες λειτουργίας το σχολείου (12-2 

το μεσημέρι). Το γεγονός αυτό διαταράσσει τόσο τον πρόγραμμα των σχολικών 

μονάδων και των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων των μαθητών, οι οποίοι 

καλούνται να φροντίσουν για την πρόωρη αποχώρηση των παιδιών τους από το 

σχολείο. Άλλες δυσκολίες αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται με το ευρύτερο 

πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, όπως η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών, η 

ανικανότητα των Διευθυντών να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τον Σύμβουλο, η 

έλλειψη οικονομικών πόρων και η άγνοια των εκπαιδευτικών για τα επαγγελματικά 

τους δικαιώματα στην επιμόρφωση. Οι Σύμβουλοι επίσης ανέδειξαν σημαντικό 

ανασταλτικό παράγοντα την απουσία κουλτούρας επιμόρφωσης στις σχολικές 

μονάδες, οι εκπαιδευτικοί των οποίων συχνά επαναπαύονται στις γνώσεις που 

κατέχουν και δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη επιμόρφωσής τους, απαξιώνοντας έτσι 

τον επιμορφωτικό ρόλο των Συμβούλων. Η έρευνα κάνει λόγο και για στάσεις ή 

αδυναμίες των ίδιων των Συμβούλων που εμποδίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση 

ενδοσχολικών επιμορφώσεων, όπως λ.χ. η διεξαγωγή περιορισμένου αριθμού 

σχετικών δράσεων από Συμβούλους που διανύουν το τελευταίο έτος θητείας τους σε 

αυτή τη θέση. Τέλος, η έρευνα ανέδειξε ως σημαντική δυσκολία την αδιαφορία της 

Πολιτείας για το επιμορφωτικό έργο του θεσμού, η οποία εκδηλώνεται 

ποικιλοτρόπως: έλλειψη οικονομικών πόρων, γραμματειακής υποστήριξης, υλικών 

και μέσων, απαξίωση των γνώσεων του σώματος των Συμβούλων, απουσία 

επιμόρφωσης των ιδίων με αποτέλεσμα να εμφανίζουν ανεπάρκεια γνώσεων στο 

θέμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών προς 

επιμόρφωση. Σε αυτό το σημείο, η έρευνα ταυτίζεται με σχετικό εύρημα της έρευνας 

της Ζαΐμη (2007), στην οποία οι 5 συμμετέχοντες Σχολικοί Σύμβουλοι υποστήριξαν 

ότι η εφαρμογή των επιμορφωτικών καθηκόντων τους εμποδίζεται από την απουσία 

μίας οργανωμένης, σταθερής και συστηματικής προσέγγισης των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων από την Πολιτεία, η οποία είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει τη 

στοχοθεσία, την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του συνόλου 

των επιμορφωτικών τους δράσεων. 

Ενδιαφέρον εύρημα της παραπάνω έρευνας (Αντωνίου, 2011) αποτελεί η 

αναφορά της μεγάλης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στην έρευνα Συμβούλων (17 

στους 20), οι οποίοι ανέφεραν ότι κατά βάση δε συμμετέχουν στον προγραμματισμό 

του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες, γεγονός που συμβάλλει ανασταλτικά 

στις προσπάθειες οργάνωσης προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Αν και η 

απουσία των Συμβούλων πιθανώς να οφείλεται στον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό 

σχολείων ευθύνης τους, η συγκεκριμένη διαπίστωση αναδεικνύει την αδράνεια της 

προγραμματιστικής διάστασης του καθοδηγητικού ρόλου του θεσμού, καθώς οι 

απαντήσεις των Συμβούλων συνηγορούν ότι ελάχιστοι από αυτούς συμμετέχουν στον 

προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους. 

Παράλληλα, αναδεικνύει για άλλη μια φορά την αδυναμία των Συμβούλων να 

ανταποκριθούν σε καθήκοντα που αφορούν ένα μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων 

και εκπαιδευτικών. 
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Πολλές από τις προαναφερόμενες δυσκολίες του επιμορφωτικού ρόλου 

αναδείχτηκαν και από τον Καράμηνα (2013). Επικαλούμενος την έντονη έλλειψη 

αυτοτελών οικονομικών πόρων για τις επιμορφωτικές δράσεις του Συμβούλου, 

επισημαίνει ότι η οργάνωση και υλοποίηση των εν λόγω δράσεων επαφίεται στις 

προσωπικές προσπάθειες του Συμβούλου. Ο τελευταίος, από τη στιγμή που δεν του 

παρέχεται κανενός είδους βοήθεια ή ενίσχυση από την πλευρά της Πολιτείας, 

καλείται να εξασφαλίσει μόνος του όλες τις παραμέτρους που καθιστούν μία 

επιμορφωτική δράση εφικτή: τον χωροχρονικό προγραμματισμό της με την 

εξασφάλιση του χώρου, της υλικοτεχνικής υποδομής και τον προσδιορισμό του 

χρόνου διεξαγωγής της, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι συμμετέχοντες, καθώς και 

την πρόσκληση εξωτερικών επιμορφωτών, όπως λ.χ. πανεπιστημιακών καθηγητών. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει και μία άλλη διάσταση της αδιαφορίας 

της Πολιτείας για το θεσμό, η οποία είναι η απουσία οποιασδήποτε θεσμικής 

επιμόρφωσης των ενεργών Σχολικών Συμβούλων, τη στιγμή, μάλιστα, που πολλοί 

από αυτούς επιθυμούν να επιμορφωθούν.      

 

3.2 Αποτελέσματα ερευνών για δυσκολίες εποπτικού-αξιολογικού ρόλου 

 

Ο Γιοκαρίνης (2000), αναφερόμενος στην άσκηση εποπτείας από τον 

Σύμβουλο στο εκπαιδευτικό έργο, αναφέρει ότι αποτελεί έναν τομέα, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από σχεδόν ολοκληρωτική στασιμότητα. Αυτό συμβαίνει διότι ο 

θεσμός του Συμβούλου έχει περιπέσει σε μια λογική εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων 

μιας απλής δημοσιοϋπαλληλικής παρουσίας από την Πολιτεία. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι καλούνται να δράσουν σε γεωγραφικά εξαπλωμένες 

εκπαιδευτικές περιφέρειες, επιχειρώντας να ασκήσουν εποπτεία σε έναν εξαιρετικά 

μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη υποδομή και 

προετοιμασία για την αποτελεσματική εφαρμογή του σύνθετου ρόλου τους. 

Επιπλέον, ο Γιοκαρίνης (2000) επισήμανε και την απουσία σχετικής έρευνας που να 

μελετά κατά πόσο ο θεσμός έχει εκπληρώσει τους σκοπούς για τους οποίους 

ιδρύθηκε. Οι προαναφερόμενοι ανασταλτικοί παράγοντες έχουν επιφέρει ως συνέπεια 

τη σταδιακή αποδυνάμωση του επιστημονικού-παδαγωγικού έργου του Συμβούλου, 

το οποίο αδυνατεί να ασκήσει αποτελεσματικά. Απώτερη συνέπεια είναι η ενίσχυση 

του διοικητικού χαρακτήρα του θεσμού και η μετατροπή του σε μία γραφειοκρατική 

θέση, η οποία είναι περιθωριοποιημένη στη συνείδηση του εκπαιδευτικού κόσμου. Η 

ενίσχυση του διοικητικού χαρακτήρα του θεσμού δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική, 

καθώς εκφράζει μία τάση επιστροφής στον κρατισμό που κυριαρχούσε την εποχή των 

Επιθεωρητών, γεγονός καταδικαστέο από το σώμα των εκπαιδευτικών. 

Συνοψίζοντας, ο Γιοκαρίνης (2000) θεωρεί ότι οι δυσκολίες στην εκτέλεση του 

παιδαγωγικού έργου του θεσμού επιφέρουν μοιραία την ενίσχυση του διοικητικού 

του έργου, γεγονός που καταργεί τον μεταξύ τους διαχωρισμό (παιδαγωγικού-

διοικητικού έργου) που πρέσβευε η ίδρυση του θεσμού και αποτελεί πισωγύρισμα σε 

πρακτικές παλαιότερων εποχών.   
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Ο Σαΐτης (2008) πρόσθεσε στη σχετική συζήτηση ότι ο θεσμός διαχρονικά 

στερείται αποτελεσματικότητας, καθώς δε διαθέτει βασικά ηγετικά χαρακτηριστικά 

όπως η εξουσία, η ευθύνη, η επιβολή και η πρωτοβουλία. Αν και κατά την άποψή μας 

η παραπάνω άποψη έχει μαχητά σημεία (ιδιαίτερα ως προς την ευθύνη του 

Συμβούλου), οι Σαΐτης (2008) και Γιοκαρίνης (2000) αναδεικνύουν αμφότεροι μια 

αδυναμία του Συμβούλου για ουσιαστική επιβολή σε θέματα που άπτονται του ρόλου 

του. Η αδυναμία αυτή αποτυπώνεται και στο νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού, με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μη εφαρμογή του θεσμικά προβλεπόμενου 

αξιολογικού του ρόλου. Αδυναμίες αναφέρει ο Σαΐτης (2008) και στον τρόπο 

στελέχωσης του θεσμού, αν και αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει νομοθετικές ρυθμίσεις, 

προκειμένου να καταστεί η διαδικασία επιλογής περισσότερο ανοικτή και διαφανής.         

 

3.3 Αποτελέσματα ερευνών για συνολικές δυσκολίες του θεσμού 

 

Η έρευνα της Ζαΐμη (2007) ανέδειξε ένα σημαντικό αριθμό προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει ο θεσμός κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κυριότερο 

πρόβλημα/μειονέκτημα αναδείχτηκε (1) η έλλειψη διάκρισης των αρμοδιοτήτων του 

θεσμού και αποσαφήνισης του ρόλου του Συμβούλου. Το πρόβλημα αναλύεται στο 

ότι ο Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να ισορροπεί ανάμεσα στον παιδαγωγικό και 

καθοδηγητικό του ρόλο όσο και στο διοικητικό-γραφειοκρατικό κομμάτι του 

γραφείου· κατάσταση που εγκυμονεί τον κίνδυνο ο θεσμός να απολέσει τον 

παιδαγωγικό του ρόλο. Σημαντική δυσκολία αποτελεί και (2) η έλλειψη 

εμπιστοσύνης ότι των εκπαιδευτικών προς τους διοικητικούς προϊσταμένους τους, 

συμπεριλαμβανομένου του Συμβούλου, γεγονός που καθιστά περισσότερο δύσκολη 

για τον Σύμβουλο τη διατήρηση των λεπτών ισορροπιών μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και των διοικητικών προϊσταμένων. Άλλες δυσκολίες αποτελούν: (3) η έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής, (4) το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο για τις επιμορφωτικές 

δράσεις του Συμβούλου, (5) η απουσία συντονισμού μεταξύ του σώματος των 

Συμβούλων, (6) η έλλειψη μονιμότητας στη θέση, (7) η απουσία αξιολόγησης του 

θεσμού, (8) ο κακός νοούμενος συνδικαλισμός που αποτρέπει τη λήψη πρωτοβουλιών 

από τον Σύμβουλο, καθώς και (9) ζητήματα που σχετίζονται με τις απολαβές και τη 

συνταξιοδότηση των προσώπων που διετέλεσαν Σύμβουλοι. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι απαντήσεις των Συμβούλων ανέδειξαν μια πικρία σχετικά με την 

έλλειψη αναγνώρισης του έργου τους από μέρους του κοινωνικού συνόλου. 

Ομοίως, η Φουρκιώτη (2012), αναφερόμενη στην κριτική με την οποία ήρθε 

αντιμέτωπος ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, αναφέρει μία σειρά από δυσκολίες 

που περιορίζουν την αποτελεσματικότητά του. Δύο από αυτές είναι: (1) ο μεγάλος 

αριθμός εκπαιδευτικών των περιφερειών των Συμβούλων και (2) η ανεπαρκής 

οικονομική στήριξη του θεσμού από την Πολιτεία αναφορικά με τις υλικοτεχνικές 

υποδομές και τη γραμματειακή υποστήριξη των γραφείων τους, καθώς και τη 

διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων. Αρκετές δυσκολίες αφορούν το θεσμικό 

πλαίσιο του θεσμού: (3) για πολλά χρόνια έμεινε ανολοκλήρωτο εξαιτίας πιέσεων 

συνδικαλιστικών φορέων στην πολιτική ηγεσία της εκπαίδευσης κυρίως για το θέμα 
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της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών· η προοπτική εφαρμογής της οποίας θεωρήθηκε 

αναχρονιστικό στοιχείο κρατισμού, (4) περιλάμβανε μία προβληματική διαδικασία 

επιλογής στελεχών για το θεσμό, ενώ (5) μέχρι σήμερα δε συνδέει με σαφήνεια το 

επιστημονικό έργο του θεσμού με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ανασταλτικό παράγοντα 

αποτέλεσε διαχρονικά και (6) η έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας των Συμβούλων 

με άλλους επιστημονικούς φορείς, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή η 

προβληματική -συχνά ανεπιτυχής- συνεργασία Συμβούλων με προϊσταμένους 

Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης εξαιτίας αυθαίρετων ερμηνειών και 

προσωπικών επιλογών των στελεχών των επιμέρους θεσμών για θέματα της μεταξύ 

τους συνεργασίας. Αξιοσημείωτες είναι οι δυσκολίες που αναδεικνύουν την 

αδιαφορία της Πολιτείας για το θεσμό: (7) η απαξίωση των αξιολογικών εκθέσεων 

των Συμβούλων, οι οποίες δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ από τους αρμόδιους παράγοντες 

για τη βελτίωση των συνθηκών της εκπαίδευσης, (8) η απουσία ενός συντονιστικού-

αξιολογικού θεσμικού οργάνου για το θεσμό, καθώς και η (9) η απουσία 

οργανωμένης και συστηματικής θεσμικής επιμόρφωσης στους ίδιους τους 

Συμβούλους. Η συγκεκριμένη ερευνήτρια (Φουρκιώτη, 2012: 30) καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι «συνολικά, φαίνεται σαν η εγκατάλειψη του θεσμού από την Πολιτεία 

να είχε δρομολογηθεί από την αρχή» στο βωμό του προσεταιρισμού των 

εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίες εξέφραζαν το αίτημα της κατάργησης θεσμών 

με αρμοδιότητες και εξουσίες που θεωρούνταν αυταρχικές και αντιδημοκρατικές.  

Με τα προβλήματα και τις δυσκολίες στο έργο του Σχολικού Συμβούλου, 

ασχολήθηκε και ο Παναγόπουλος (2012), ο οποίος μελέτησε τις θέσεις της Δ.Ο.Ε. για 

το θεσμό του Συμβούλου. Στα συμπεράσματα της έρευνάς του αναφέρει ότι η Δ.Ο.Ε. 

«πάντα αγωνιούσε για τη λύση των προβλημάτων που σχετίζονταν με το θεσμό του 

Σχολικού Συμβούλου, γιατί αυτά θα βοηθούσαν και στη λύση των γενικότερων 

εκπαιδευτικών προβλημάτων» (Παναγόπουλος, 2012: 118).  Αν και δεν ονοματίζει 

συγκεκριμένα προβλήματα και δυσκολίες, αναφέρει ως γενικότερο αιτιακό 

παράγοντα των δυσκολιών του θεσμού την αναποτελεσματική στήριξη της Πολιτείας, 

η αδιαφορία της οποίας εκφράστηκε με την απουσία ενός θεσμικού συντονιστικού-

υποστηρικτικού οργάνου για το θεσμό· διαπίστωση που αναφέρεται και από άλλους 

ερευνητές (Φουρκιώτη 2012· Παπαχρήστος, 2009). 

Σχετικά ευρήματα παραθέτει η διδακτορική διατριβή της Παπαβασιλείου 

(2008), στην οποία διερευνήθηκαν με ποσοτική τρόπο απόψεις 154 Σχολικών 

Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης για το έργο και το ρόλο τους. Σύμφωνα με την 

ανάλυση των απαντήσεών τους, αν και θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι πρωτίστως 

παιδαγωγικός και ο διαχωρισμός διοικητικού-παιδαγωγικού έργου ωφέλησε το 

θεσμό, δεν είναι ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του θεσμού· αποτιμώντας ως 

ανεπαρκείς τις συνθήκες εργασίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούν (1) 

αμφιλεγόμενη τη διαδικασία επιλογής τους, ενώ ανασταλτικούς παράγοντες για τη 

δράση τους αποτελούν (2) η απουσία μονιμότητας στη θέση, την οποία προκρίνουν 

εφόσον προηγηθεί μία επιτυχημένη πρώτη θητεία και (3) οι μη ικανοποιητικές 

μισθολογικές και συνταξιοδοτικές οικονομικές απολαβές. Επίσης, οι Σύμβουλοι 

αναφέρθηκαν σε πρακτικές δυσκολίες, όπως: (4) ο μεγάλος αριθμός σχολείων και 
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εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτική περιφέρεια, (5) η έλλειψη γραμματειακής 

υποστήριξης, (6) η μάλλον μέτρια συνεργασία τους με ανώτερα εκπαιδευτικά 

στελέχη και εκπαιδευτικούς φορείς (Π.Ι., Υ.ΠΑΙ.Θ.
20

) και (7) η απουσία 

θεσμοθετημένης επιμόρφωσής τους.   

 Η Μπαφίτη (2010) διερεύνησε  ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων του θεσμού, 

που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε γενικές κατηγορίες. Μία κατηγορία αποτελεί η 

έλλειψη χρηματοδότησης για τις επιμορφωτικές δράσεις και την στέγαση των 

Συμβούλων, καθώς και για υλικοτεχνικές υποδομές των σχολικών μονάδων. Μία 

άλλη κατηγορία σχετίζεται με την αδιαφορία της Πολιτείας για το θεσμό, η οποία 

εκφράζεται με την απουσία εκπροσώπησης του θεσμού σε όργανα χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής, την απουσία κινήτρων απόδοσης για τους Συμβούλους και 

την απουσία θεσμικής επιμόρφωσης των στελεχών του θεσμού. Διακριτές δυσκολίες 

αποτελούν ο μεγάλος αριθμός σχολειών και εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές 

περιφέρειες των Συμβούλων και ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος (παρατήρηση που έχει γίνει και από τους Stamelos et al., 

2012· Παναγόπουλος, 2012), που αποτρέπει την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και 

δράσεων από το Σύμβουλο. Μεγάλη κατηγορία αποτελούν τα προβλήματα που 

σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο του Σχολικού Συμβούλου. Αυτά αφορούν ένα 

πλαίσιο επιλογής Συμβούλων που προκαλεί ανασφάλεια ως προς την πιθανότητα 

πολιτικών παρεμβάσεων και τα θεσμοθετημένα κριτήρια επιλογής, ασάφεια ως προς 

τον ακριβή καθορισμό των καθοδηγητικών και υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων του 

θεσμού για τους εκπαιδευτικούς, την απουσία μονιμότητας στη θέση του Συμβούλου 

και τον περιορισμό της εισόδου του Συμβούλου στην τάξη χωρίς την προηγούμενη 

άδεια του εκπαιδευτικού. Πλούσια κατηγορία είναι και αυτή που αφορά τα 

προβλήματα συνεργασίας του Συμβούλου με άλλα εκπαιδευτικά στελέχη. Αυτά 

αναλύονται στην απουσία συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των εκπαιδευτικών των 

σχολικών μονάδων, η απροθυμία των εκπαιδευτικών να δεχτούν τις βελτιωτικού 

χαρακτήρα υποδείξεις του Συμβούλου και η δυσπιστία τους προς το πρόσωπό του, η 

αρνητική στάση των διευθυντών των σχολείων, η προβληματική συνεργασία με 

ανώτερα εκπαιδευτικά στελέχη και φορείς, καθώς και η απουσία συντονισμού μεταξύ 

των ίδιων των Συμβούλων. Τέλος, η συγκεκριμένη εργασία (Μπαφίτη, 2010) 

περιλαμβάνει τη μοναδική αναφορά που εντοπίστηκε στην ελληνική βιβλιογραφία σε 

προβλήματα προσωπικού χαρακτήρα, όπως οι οικογενειακές υποχρεώσεις των 

Συμβούλων και η μεγάλη απόσταση οικείας-χώρου εργασίας.   

Οι 137 Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στη 

συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια (Μπαφίτη, 2010), ανέδειξαν ως βασικότερη 

δυσκολία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους την έλλειψη χρηματοδότησης για 

τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων, ενώ ακολουθούν η μη θεσμοθετημένη 

εκπροσώπηση των Συμβούλων σε όργανα χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής και ο 

συγκεντρωτισμός στην εκπαίδευση που αποτρέπει την εισαγωγή καινοτόμων 

                                                           
20

 Σημερινή ονομασία (2015-…): Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.). 
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δράσεων. Παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες, οι περισσότεροι Σύμβουλοι (81,74%) 

θεωρούν ότι ο θεσμός εκπληρώνει τελικά τους στόχους για τους οποίους 

θεσμοθετήθηκε σε μέτριο (46,67%) ή αρκετό (34,07%) βαθμό.     

Οι Σιαμάγκας και Πάνου (2006) διέκριναν τρεις βασικούς ανασταλτικούς 

παράγοντες, οι οποίοι αφορούν: (1) το συνδικαλιστικό κίνημα στην εκπαίδευση, (2) 

την Πολιτεία, αλλά και (3) τα ίδια τα πρόσωπα που στελεχώνουν το θεσμό. 

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ως αντιπαραγωγική τη στάση των συνδικαλιστών της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή εναντιώθηκαν στη συμμετοχή του 

Συμβούλου στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών· στάση που συνέβαλε στην 

αδράνεια του αξιολογικού ρόλου. Οι άλλοι δύο παράγοντες συνδέονται μεταξύ τους 

με σχέση αιτίου-αιτιατού, καθώς η Πολιτεία καθιέρωσε μία αμφιλεγόμενη ως προς 

τον αξιοκρατικό της χαρακτήρα διαδικασία επιλογής Συμβούλων, με αποτέλεσμα οι 

θέσεις να πληρώνονται από ανεπαρκή πρόσωπα, γεγονός προκλητικό για την 

εκπαιδευτική κοινότητα. Το σύστημα επιλογής προσώπων για τη στελέχωση του 

θεσμού έχει δεχτεί διαχρονικά έντονη κριτική από τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών. 

Πυρήνα της κριτικής υπήρξε η έλλειψη αρχών αξιοκρατίας στη διαδικασία επιλογής 

των Σχολικών Συμβούλων (Anastasiou & Papakonstantinou, 2011). Το ζήτημα 

φαίνεται να έχει γενικότερες προεκτάσεις και να αφορά και άλλα στελέχη της 

εκπαίδευσης, όπως λ.χ. το σύστημα επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων (Saiti, 

2012).      

Ανάλογες επισημάνσεις πραγματοποιεί και ο Φωκάς (2010), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι ο θεσμός απαξιώθηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα -και κυρίως 

από τους εκπαιδευτικούς της πράξης- λόγω μίας σειράς σοβαρών μειονεκτημάτων 

που σχετίζονται με τη διαδικασία στελέχωσής του. Υποστηρίζει ότι η διαδικασία 

περιείχε στοιχεία αδιαφάνειας με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κυριαρχία της 

συνέντευξης σε βάρος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (σχετική αναφορά 

και στο Αθανασούλα-Ρέππα, 2008:358), γεγονός που οδήγησε στην επιλογή 

προσώπων που συχνά διέθεταν λιγότερα τυπικά προσόντα από Διευθυντές σχολικών 

μονάδων που επόπτευαν! Ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσε και η απουσία 

θεσμοθετημένης επιμόρφωσης για τους Σχολικούς Συμβούλους, προκειμένου να 

επικαιροποιούν τις γνώσεις τους. Έτσι, ο θεσμός αδυνατούσε να νομιμοποιηθεί στη 

συνείδηση των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών, οι οποίοι ήταν διαχρονικά 

επιφυλακτικοί απέναντί του. Αρνητικό ρόλο έπαιξε κατά τον Φωκά (2010) και η 

δράση πολιτικών και συνδικαλιστικών φορέων, οι οποίοι συνέβαλαν στην εδραίωση 

ενός αρνητικού αισθήματος για τον Σύμβουλο στους εκπαιδευτικούς. 

Η περιορισμένη εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το θεσμό καταγράφηκε και 

στην έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008). Για την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών ο θεσμός αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους αναφορικά 

με το εκπαιδευτικό σύστημα, αν και στην έρευνα παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, οι οποίοι είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από το Σύμβουλο συγκριτικά με τους συναδέλφους τους της 

Δευτεροβάθμιας. Η έρευνα αναφέρει στα συμπεράσματά της και μία σειρά 

προβλημάτων στην εφαρμογή του επιμορφωτικού ρόλου του Σχολικού Συμβούλου, 
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τα οποία είναι ο μεγάλος αριθμός των σχολικών μονάδων που επιφέρει αδυναμία 

συνεργασίας Συμβούλου-εκπαιδευτικών, η έλλειψη χρηματοδότησης, η ανεπαρκής 

υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και απουσία ουσιαστικής επιβολής του Συμβούλου 

στους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των 

Συμβούλων για τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν, ώστε να εκπληρώνουν 

αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά τους. Εμφανίζοντας συμφωνία απόψεων άνω του 

80%, οι Σύμβουλοι επιθυμούν: (1) να προτείνουν παιδαγωγικές παρεμβάσεις ακόμα 

κι αν αυτές παρεκκλίνουν από τις κεντρικές οδηγίες διαφοροποιώντας το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, (2) να είναι σε θέση να υποστηρίζουν καινοτομίες 

και να συμμετέχουν σε ανάλογα προγράμματα, (3) να αξιολογούν τους 

εκπαιδευτικούς, (4) να λαμβάνουν χρηματοδότηση για τις υλικοτεχνικές και 

γραμματειακές ανάγκες των γραφείων όπου στεγάζονται, καθώς και (5) να υπάγονται 

απευθείας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επιχειρώντας ένα σύντομο σχολιασμό των 

θέσεων των Συμβούλων, αυτό που ζητούν τελικά είναι μεγαλύτερη ευελιξία δράσης, 

ενεργοποίηση του αδρανοποιημένου αξιολογικού ρόλου και στήριξη από την 

Πολιτεία. Το αίτημα για την απευθείας υπαγωγή τους στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

πιθανότατα εκφράζει έμμεσα τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι υπάγονται στις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ερμηνεύοντας το αίτημα συνδυαστικά με τα ευρήματα της 

βιβλιογραφίας που αφορούν έντονες δυσκολίες του Συμβούλου στη συνεργασία του 

με τα ανώτερα ιεραρχικά διοικητικά στελέχη (Ναθηναήλ, 2014· Παπαχρήστος, 2009), 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι πίσω από αυτό υπάρχει η έλλειψη ικανοποίησης των 

Σχολικών Συμβούλων για την υφιστάμενη θέση τους στην ιεραρχία της εκπαίδευσης.       

Ανασταλτικούς παράγοντες και δυσκολίες του θεσμού ανέδειξε και η 

Τριανταφύλλου (2008), η οποία διερεύνησε απόψεις εκπαιδευτικών για το έργο του 

Συμβούλου. Οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν ότι ο θεσμός δε στηρίζεται αποτελεσματικά 

από την Πολιτεία (80,2%), ενώ διαφωνούν με τον τρόπο επιλογής των 

συγκεκριμένων στελεχών (42,6%). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν 

δυσαρεστημένοι από την περιορισμένη συνεργασία με το πρόσωπο του Συμβούλου, ο 

οποίος αδυνατεί να επισκέπτεται τακτικά όλες τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς 

του λόγω του μεγάλου τους αριθμού. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι επιθυμούν τη βελτίωση 

του θεσμού (85,3%), με παρεμβάσεις που να σχετίζονται με θέματα κατάρτισης και 

εμπειρίας του Συμβούλου, καθώς και αλλαγές στον τρόπο επιλογής στελεχών, 

προκειμένου να καταστεί περισσότερο αξιοκρατικός. Ανάλογα είναι και τα ευρήματα 

της Μπαρτζάκλη (2010), η οποία επεσήμανε καίριες αδυναμίες του θεσμικού 

πλαισίου του Σχολικού Συμβούλου: την αναξιοκρατική επιλογή προσώπων που 

καταλήγει σε Συμβούλους περιορισμένων προσόντων και την απουσία χορήγησης 

σαφών αρμοδιοτήτων στο θεσμό. Πανταχού παρούσα στις ερευνητικές προσπάθειες 

είναι και η απουσία στήριξης του θεσμού από την Πολιτεία, η οποία εκφράζεται με 

περιορισμένα κονδύλια για επιμορφώσεις, έλλειψη ή ακαταλληλότητα υποδομών.   

Η Ναθαναήλ (2014) ανέδειξε τα προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ 

Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης, πολλά από τα οποία οφείλονται 

σε γενικότερους ανασταλτικούς παράγοντες που επηρεάζουν (και) το θεσμό του 

Συμβούλου. Συνοπτικά, αυτοί είναι: (1) ο προβληματικός τρόπος επιλογής στελεχών 
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για διοικητικές θέσεις με κομματικά κριτήρια, (2) ο μεγάλος αριθμός σχολικών 

μονάδων και εκπαιδευτικών που δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών στελεχών, 

(3) η γενικότερη έλλειψη προγραμματισμού και οργάνωσης της εκπαίδευσης, (4) το 

θεσμικό πλαίσιο που σε πολλά σημεία δημιουργεί σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες 

των διαφόρων στελεχών, (5) η πολλές φορές ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή των 

σχολικών μονάδων και η γενικότερη υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, καθώς και 

(5) η απουσία επιμορφωτικών δράσεων της Πολιτείας προς τα διάφορα στελέχη της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

μαρτυρούν την αδυναμία ή/και αδιαφορία της Πολιτείας να απαλλάξει το 

εκπαιδευτικό σύστημα από αδυναμίες που το ταλανίζουν. Οι αδυναμίες και τα 

προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος επιφέρουν αλυσιδωτές αντιδράσεις με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την προβληματική σχέση Συμβούλων-Διευθυντών, η 

οποία οδηγεί στη διαιώνιση πραγματικών προβλημάτων με τελικό αποτέλεσμα τη 

στασιμότητα -και όχι αναβάθμιση- της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 Συγκεντρωτικά, οι δυσκολίες στο έργο των Σχολικών Συμβούλων, όπως 

εκτέθηκαν στην παραπάνω ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτική παρουσίαση των δυσκολιών στο έργο των Σχολικών 

Συμβούλων
21

 

 

Συγκεντρωτική παρουσίαση των δυσκολιών στο έργο των Σχολικών Συμβούλων 

α/α Δυσκολία Περιγραφή/διαστάσεις 

δυσκολίας 

Αριθμός αναφορών 

στη βιβλιογραφία 

1 Μεγάλος αριθμός σχολείων 

και εκπαιδευτικών ανά ΣΣ 

(9)
22

 

δυσκολεύουν τη συνολική 

αποτελεσματικότητα των ΣΣ 

και το επιμορφωτικό τους 

έργο 

9 

2 

 

Αδιαφορία της Πολιτείας για 

το θεσμό (21) 

απουσία επιστημονικής 

έρευνας για την 

αποτελεσματικότητα του 

θεσμού, απουσία 

αξιολόγησης θεσμού 

2 

απουσία επαρκούς στήριξης 

του επιμορφωτικού ρόλου 

του θεσμού, απουσία 

επιμόρφωσης ΣΣ (6) 

9 

έλλειψη κατάλληλης 

προπαρασκευής για την 

άσκηση του σύνθετου ρόλου 

του ΣΣ, απουσία κινήτρων 

απόδοσης 

4 

                                                           
21

 Οι δυσκολίες του θεσμού που σχετίζονται με τον αξιολογικό ρόλο του θεσμού 

εκθέτονται στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας (υποκεφάλαιο 4.2).  
22

 Σε παρένθεση ο συνολικός αριθμός αναφορών στη βιβλιογραφία. 
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μεγάλη γεωγραφική 

εξάπλωση των 

εκπαιδευτικών περιφερειών 

2 

απαξίωση αξιολογικών 

εκθέσεων των ΣΣ  

1 

απουσία θεσμικού 

συντονιστικού οργάνου για 

το θεσμό, απουσία από 

όργανα χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

3 

3 Εμπλοκή διοικητικού έργου 

στο παιδαγωγικό (4) 

έλλειψη διάκρισης 

αρμοδιοτήτων, αρνητικό 

κλίμα στους εκπαιδευτικούς, 

περιθωριοποίηση θεσμού 

λόγω τάσης κρατισμού της 

εποχής του επιθεωρητισμού, 

αδρανοποίηση θεσμού, 

έκπτωση σε τυπικό 

γραφειοκρατικό λειτούργημα 

4 

4 Έλλειψη χρηματοδότησης 

(11) 

για επιμορφωτικές δράσεις 6 

για υλικοτεχνική υποδομή 

γραφείων, γραμματειακή 

υποστήριξη 

5 

ελλιπής υλικοτεχνική 

υποδομή σχολείων 

3 

5 Προβλήματα συνεργασίας 

ΣΣ (17) 

 

(αντιπαραθέσεις με 

συνδικαλιστικούς φορείς, 

στελέχη της εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικούς) 

για επιμέρους θέματα που 

αφορούν τις επιμορφώσεις 

2 

έλλειψη κουλτούρας 

επιμόρφωσης στα σχολεία, 

ανίκανοι Διευθυντές 

σχολείων, απαξίωση ΣΣ (1), 

ελλιπής συνεργασία  

εκπαιδευτικών (1) 

2 

άρνηση εκπαιδευτικών (3), 

διευθυντών σχολείων (1) 

4 

έλλειψη συντονισμού μεταξύ 

των ΣΣ 

2 

κακός συνδικαλισμός 3 

απουσία ουσιαστικής 

συνεργασία με Π.Ι., μέτρια 

ικανοποίηση από συνεργασία 

με ανώτερα στελέχη 

3 

αραιή συνεργασία ΣΣ-

εκπαιδευτικών  

1 

6 Προβληματικό θεσμικό 

πλαίσιο (28) 

ακατάλληλο-ανεπαρκές 

πλαίσιο για τις 

επιμορφώσεις, έλλειψη 

αποσαφήνισης ρόλου ΣΣ  

3 

ασάφεια-εμπλοκή 

αρμοδιοτήτων ΣΣ με άλλους 

φορείς 

7 

έλλειψη μονιμότητας στη 

θέση του ΣΣ, αμοιβές, 

3 
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συνταξιοδοτικό 

απουσία σύνδεσης θεσμού με 

Α.Ε.Ι. 

1 

απουσία χαρακτηριστικών 

ηγετικής θέσης 

(εξουσία, ευθύνη, επιβολή, 

πρωτοβουλία) 

1 

προβληματικό πλαίσιο 

επιλογής στελεχών θεσμού, 

ακατάλληλα πρόσωπα 

10 

αδυναμία εισόδου ΣΣ στην 

τάξη χωρίς προηγούμενη 

συγκατάθεση εκπαιδευτικού 

(1), αδυναμία ουσιαστικής 

επιβολής στους 

εκπαιδευτικούς (2) 

3 

7 Συγκεντρωτικός χαρακτήρας 

εκπαίδευσης (3) 

περιορισμένη δυνατότητα 

εισαγωγής καινοτομιών 

3 

8 Προβλήματα προσωπικής 

φύσης (2) 

οικογενειακές υποχρεώσεις 1 

μεγάλη απόσταση οικίας-

χώρου εργασίας 

1 

     

 Επιχειρώντας έναν σύντομο σχολιασμό του πίνακα, γίνεται αντιληπτό ότι τις 

περισσότερες αναφορές στη βιβλιογραφία συγκεντρώνει το προβληματικό θεσμικό 

πλαίσιο του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων (28), με τις περισσότερες να αφορούν 

το ακατάλληλο πλαίσιο επιλογής στελεχών για τον θεσμό (10) και την ασάφεια του 

νομοθετικού πλαισίου, η οποία επιφέρει εμπλοκή των αρμοδιοτήτων των ΣΣ με 

άλλους φορείς. Αν σε αυτές προστεθούν και οι 4 αναφορές περί εμπλοκής 

διοικητικού-παιδαγωγικού έργου ως απόρροια ενός μη ξεκάθαρου θεσμικού 

πλαισίου, οι συνολικές αναφορές είναι 32. Ακολουθούν η αδιαφορία της Πολιτείας 

για τον θεσμό (21), η οποία αφορά σε μεγάλο βαθμό την απουσία στήριξής του στα 

επιμορφωτικά καθήκοντα και ανάγκες του (9 αναφορές). Όπως αναδεικνύει ο 

πίνακας, η αδιαφορία της Πολιτείας για τον θεσμό αφορά πλήθος ζητημάτων: από την 

ακατάλληλη προετοιμασία των προσώπων που στελεχώνουν τον θεσμό για άσκηση 

των σύνθετων καθηκόντων τους μέχρι την απουσία συμμετοχής τους στη λήψη 

αποφάσεων στον χώρο της εκπαίδευσης από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου.  

Στη συνέχεια, έπονται οι αναφορές για προβλήματα συνεργασίας που αντιμετωπίζουν 

οι ΣΣ (17) με συνδικαλιστικές οργανώσεις της εκπαίδευσης, αλλά και με άλλους 

φορείς της εκπαίδευσης (διοικητικούς προϊσταμένους, υφισταμένους 

εκπαιδευτικούς). Άλλες σημαντικές δυσκολίες αφορούν την έλλειψη επαρκούς 

χρηματοδότησης του θεσμού (11) και ο μεγάλος αριθμός σχολείων και εκπαιδευτικών 

που έχουν στις περιφέρειες ευθύνης τους.  Η εικόνα των δυσκολιών του θεσμού όπως 

έχει αποτυπωθεί στη βιβλιογραφία, ολοκληρώνεται με δυσκολίες που αφορούν 

προβλήματα προσωπικής φύσης (2), ενώ ξεχωριστή μνεία γίνεται για τον 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (3), ο οποίος 

αποτρέπει την εισαγωγή καινοτομιών από στελέχη όπως οι ΣΣ. 
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 Συνοψίζοντας, μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο θεσμός του ΣΣ στην Ελλάδα 

έρχεται αντιμέτωπος με ένα σημαντικό αριθμό δυσκολιών που δυσχεραίνουν σε 

σημαντικό βαθμό τη δράση του και περιορίζουν την αποτελεσματικότητά της. Οι 

ανασταλτικοί και αποτρεπτικοί παράγοντες εμφανίζονται ποικίλοι, ενώ αρκετοί από 

αυτούς -με κυρίαρχο το προβληματικό θεσμικό πλαίσιο- έχουν ένα διαχρονικό 

χαρακτήρα, καθώς ταλανίζουν τον θεσμό ήδη από την εποχή της ίδρυσής του. Σε 

αυτό το πλαίσιο όπως αυτό τέθηκε στο παρόν κεφάλαιο, είναι σημαντικό μία νέα 

ερευνητική προσπάθεια να λάβει υπόψη της το κομμάτι των δυσκολιών του θεσμού, 

προκειμένου να συμβάλλει στον εμπλουτισμό των δεδομένων της έρευνας γύρω από 

το συγκεκριμένο ζήτημα. Απώτερος στόχος της ενασχόλησης με την εν λόγω πτυχή 

του θεσμού δεν είναι άλλος από την καλύτερη κατανόηση των πραγματικών 

συνθηκών της καθημερινής του δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό 

να διερευνηθεί: (1) αν οι ΣΣ λαμβάνουν ικανοποίηση από το επάγγελμά τους, (2) 

ποιοι παράγοντες συμβάλλουν ανασταλτικά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, (3) 

πώς ακριβώς τους επηρεάζουν, (4) για ποιους λόγους εμφανίζονται, καθώς και (5) 

πώς θα μπορούσαν να εξαλειφθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο ολοκληρώνει τη θεωρητική θεμελίωση της 

έρευνας, επιχειρείται η προσέγγιση του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Για την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση του θέματος, αρχικά παρουσιάζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την 

αξιολόγηση με αναφορά στα πιο πρόσφατα νομοθετικά κείμενα. Στη συνέχεια, 

επιχειρείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον αξιολογικό ρόλο των 

Σχολικών Συμβούλων, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυσκολιών που 

απέτρεψαν την εφαρμογή του μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα οι αξιολογικές 

αρμοδιότητες του Συμβούλου να μένουν ανεφάρμοστες ή να αποτελούν απαξιωμένες 

γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. Τέλος, επιχειρείται η προσέγγιση του νέου θεσμικού 

πλαισίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όπως αυτό ορίζεται στο 

Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 με τίτλο: «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», (ΦΕΚ 240Α/5-11-2013). Στο 

συγκεκριμένο υποκεφάλαιο επιχειρείται, μέσω της μελέτης των θεσμικών διατάξεων 

που αφορούν το Σχολικό Σύμβουλο, η διερεύνηση της απάντησης στο ερώτημα: «Το 

νέο πλαίσιο για τον αξιολογικό ρόλο του Σχολικού Συμβούλου αποτελεί μία συνολικά 

νέα ρύθμιση ή τελικά επιχειρεί την ουσιαστική ενεργοποίηση ενός ήδη θεσμοθετημένου 

εδώ και 30 περίπου χρόνια ρόλου, που για διάφορους λόγους έμεινε αδρανής και τελικά 

απαξιώθηκε;». Το κεφάλαιο καταλήγει σε μία συνόψιση του θεωρητικού πλαισίου, η 

οποία αναδεικνύει τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος προς διερεύνηση. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται παράθεση των στόχων της 

ερευνητικής μας προσπάθειας, η οποία παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της 

εργασίας.       

 

4.1 Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση  

 

Ρυθμίσεις για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται σε ένα πλήθος νομοθετικών κειμένων (Ν.1340/1982· 

Ν.2525/1997· Ν.2986/2002· Υ.Α. 105657/2002· Ν.3848/2010)
23

. Άμεσα γίνεται 

αντιληπτή η πολυνομία αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς διασκορπισμένες 

διατάξεις βρίσκονται σε μία σειρά κειμένων μίας μεγάλης χρονικής περιόδου. Σε 

αυτό το πλαίσιο, εξίσου διασκορπισμένες είναι οι αξιολογικές δραστηριότητες του 

Σχολικού Συμβούλου (ενδεικτικά: Ν.1340/1982· Υ.Α. 105657/2002). Αν και δεν 

αποτελεί στόχο της εργασίας η αναλυτική αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο για την 

                                                           
23

 Η αναφορά είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική, καθώς σχετικές διατάξεις 

υπάρχουν και σε άλλους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους. Βασικά 

σημεία αναφοράς στη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου και των εκπαιδευτικών παραθέτονται στο ηλεκτρονικό παρατηρητήριο για την 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ): http://aee.iep.edu.gr/legislation.    

http://aee.iep.edu.gr/legislation
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εκπαιδευτική αξιολόγηση, καθίσταται απαραίτητη η επισήμανση ορισμένων βασικών 

σημείων, προκειμένου να αναδειχθούν οι διαθέσεις του εκπαιδευτικού νομοθέτη 

σχετικά με το θεσμό της αξιολόγησης.   

Ο Νόμος 2525/1997 και η Υπουργική Απόφαση Δ2/1938/27/2/1998 ορίζουν 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ως μια διαρκή διαδικασία αποτίμησης της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και 

στόχων της, διατύπωση που επαναλαμβάνεται και στο μεταγενέστερο Νόμο 

2986/2002. Στον τελευταίο, ο νομοθέτης ορίζει εκ νέου τον σκοπό της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου που είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των 

μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν στο πλαίσιο μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης 

κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συγκεκριμένος Νόμος (2982/2002) όρισε ότι ο 

Σχολικός Σύμβουλος εμπλέκεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών με τη σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για θέματα που αφορούν: (1) τη 

γενική εικόνα λειτουργίας του σχολείου και (2) την επιστημονική και διδακτική 

επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η διαδικασία σύνταξης της αξιολογικής 

έκθεσης έχει ως εξής: 

 

«Οι Σχολικοί Σύμβουλοι αξιολογούν την εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο 

σχολείου. Αξιολογούν κάθε σχολείο ξεχωριστά και έπειτα γράφουν μία συνολική έκθεση 

αξιολόγησης για τη λειτουργία των σχολείων στην περιοχή δικαιοδοσίας τους (τοπική 

αξιολόγηση), την οποία καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, η οποία 

αναλαμβάνει τη μελέτη, ανάλυση και περαιτέρω αξιοποίηση των πληροφοριών που 

εμπεριέχονται. Στις εκθέσεις τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναφέρονται με ιδιαίτερη 

λεπτομέρεια (έως ότου εκπονηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης) στην επιστημονική και 

παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα σχολεία» (Καρατζιά-

Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006: 330). 

Ως προς την αξιολόγηση τω εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, ο αξιολογικός ρόλος του Συμβούλου αφορούσε τη σύνταξη αξιολογικής 

έκθεσης για κάθε εκπαιδευτικό σχετικά με την επιστημονική και διδακτική του 

επάρκεια. Επομένως, μία πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο Σχολικός Σύμβουλος είχε 

λόγο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω των εκθέσεων και μόνο. 

Πουθενά στα νομοθετικά κείμενα δεν εντοπίστηκε η περιγραφή μίας οργανωμένης 

και συστηματικής διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών βασισμένης σε 

σταθμισμένα κριτήρια και κατάλληλα εργαλεία. Η ύπαρξη καθορισμένων κριτηρίων 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία καθορισμού-προσδιορισμού της 

αξίας ενός προσώπου ή ενέργειας, δηλαδή της ίδιας της έννοιας της αξιολόγησης 

(Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004). Διαχρονικά, σε διεθνές επίπεδο, κοινή συνισταμένη 

όλων των συστημάτων διοίκησης της εκπαίδευσης αποτελεί ότι αξιολογούν τους 

εκπαιδευτικούς ως προς τα επιτεύγματα και τη συμπεριφορά τους με σκοπό την 

προώθηση της υπεύθυνης δράσης τους, καθώς και την προαγωγή τους (Smith, 2005). 

Στην ελληνική πραγματικότητα, η απουσία ενός σαφούς πλαισίου οδηγιών 
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εφαρμογής μίας συστηματικής αξιολογικής διαδικασίας μαρτυρά με σαφή τρόπο ότι 

η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τον Σύμβουλο δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Η 

αδράνεια του αξιολογικού ρόλου του Σχολικού Συμβούλου επιχειρείται να αναδειχτεί 

τεκμηριωμένα στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  

 

4.2 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον αξιολογικό ρόλο των Σχολικών 

Συμβούλων 

Κεντρική θέση των αναφορών της ελληνικής βιβλιογραφίας στον αξιολογικό 

ρόλο των Σχολικών Συμβούλων κατέχει η αδυναμία εφαρμογής του με αποτέλεσμα 

την αδρανοποίησή του και τελικά την απαξίωσή του
24

 (Παπαδάκης, 1994· Λαθούρης, 

2001· Σιάρκος, 2003· Κουδούνα, 2004· Ζαΐμη, 2007· Παπαβασιλείου, 2008· 

Παπαχρήστος, 2009· Μπαρτζάκλη, 2010· Φουρκιώτη, 2012· Stamelos et al., 2012· 

Παναγόπουλος, 2012· Καράμηνας, 2013). Οι αναφορές των διάφορων ερευνητών 

είναι παρόμοιες και συμπυκνώνονται στο ότι το θέμα της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, αν και ταλανίζει το χώρο της εκπαίδευσης για δεκαετίες, παραμένει 

σε απόλυτη στασιμότητα.  

Ήδη από το ξεκίνημα του νέου θεσμού, διατυπώθηκαν απόψεις που 

προέβλεπαν ως ένα βαθμό τη μελλοντική αδρανοποίηση -και τελικά την απαξίωση- 

του αξιολογικού ρόλου του θεσμού. Χαρακτηριστική είναι η θέση που διατύπωσε ο 

Δημητρόπουλος (1984
25

), η οποία πρέσβευε τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα του 

αξιολογικού ρόλου με τον καθοδηγητικό. Η συλλογιστική της θέσης αυτής 

αναπτύσσονταν ως εξής: ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου αντικατέστησε εκείνον 

του Επιθεωρητή, στον οποίο είχαν ανατεθεί τόσο παιδαγωγικά-καθοδηγητικά 

καθήκοντα όσο και διοικητικά-αξιολογικά· καθήκοντα τα οποία διαχωρίστηκαν με 

την ίδρυση του νέου θεσμού. Επομένως δεν είναι δυνατόν ο Σύμβουλος να ασκήσει 

αξιολογικά καθήκοντα. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, ο Δημητρόπουλος (1984) 

πρότεινε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να μη διενεργείται ούτε από τους 

Σχολικούς Συμβούλους ούτε από διοικητικά στελέχη, αλλά από ένα ειδικό σώμα 

κατάλληλα εκπαιδευμένων για αυτό το έργο αξιολογητών. Με άλλα λόγια, ο νέος 

θεσμός επιφορτίστηκε με έναν αξιολογικό ρόλο, την εφαρμογή του οποίου 

ουσιαστικά δεν επιθυμούσε ούτε το σώμα των εκπαιδευτικών ούτε οι συνδικαλιστικοί 

του φορείς. Αλλά και η ίδια η Πολιτεία δε φαίνεται -προφανώς υποκύπτοντας σε 

                                                           
24

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και άλλες νομοθετικές 

διατάξεις που σχετίζονται με το θεσμό, οι οποίες είναι ανενεργές, εκτός από εκείνες 

που αφορούν τον αξιολογικό ρόλο. Ενδεικτικά, ο Καράμηνας (2013) αναφέρει για τη 

διαδικασία επιλογής των στελεχών του θεσμού ότι στην τελευταία επιλογή του 2012, 

δε διαπιστώθηκε η κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας των υποψηφίων 

παρά το ότι η κατοχή του εν λόγω πιστοποιητικού ορίζεται σε σχετικό Νόμο 

(3448/2010)· ρύθμιση που όταν εισήχθη, θεωρήθηκε καινοτομική (Μπαφίτη, 2010). 

Γενικά, η συνολική εντύπωση είναι ότι υπάρχει πλήθος διατάξεων για το θεσμό που 

παραμένουν ανενεργές, γεγονός που αναδεικνύει το ελληνικό φαινόμενο της μη 

εφαρμογής των Νόμων.      
25

 Το 1984 είναι το έτος ανάληψης καθηκόντων των πρώτων Σχολικών Συμβούλων.   
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ποικίλες πιέσεις- να χειρίστηκε αποφασιστικά το εν λόγω ζήτημα, αφού οι εκάστοτε 

πολιτικές ηγεσίες της εκπαίδευσης δεν προώθησαν ποτέ την εφαρμογή αξιολογικών 

διαδικασιών, αφήνοντας το θεσμό μετέωρο ως προς την εκτέλεση των αξιολογικών 

καθηκόντων του. Η θέση αυτή έκτοτε αναπαράχθηκε και παραμένει σταθερή στη 

βιβλιογραφία, εμφανιζόμενη σε αρκετές σχετικές ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες 

εκθέτονται αμέσως παρακάτω.   

Οι Stamelos et al. (2012) περιέγραψαν με γλαφυρό τρόπο την αδυναμία των 

Σχολικών Συμβούλων να ασκήσουν αξιολογικό έργο. Αξιοποιώντας δεδομένα από 31 

ημι-δομημένες συνεντεύξεις με Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης της Δυτικής 

Ελλάδας, ανέδειξαν ότι ο αξιολογικός ρόλος του θεσμού είναι αδρανής παρότι 

θεσμοθετημένος. Οι συμμετέχοντες Σύμβουλοι δήλωσαν ότι ασκούν τα καθήκοντά 

τους σε δυσμενείς συνθήκες, εστιάζοντας την κριτική τους στην Πολιτεία, η οποία -

στο βωμό του πολιτικού κόστους- δεν έχει θεσμοθετήσει ένα σαφές πλαίσιο για τη 

δράση τους. Το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού σε συνδυασμό με τη 

διαχρονικά σθεναρή εναντιωματική στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 

των εκπαιδευτικών απέναντι στο θεσμό της αξιολόγησης, καθιστούν αδύνατη την 

άσκηση αξιολογικού έργου από τους Συμβούλους, οι οποίοι καταλήγουν να είναι 

απρόθυμοι (και στο Παπαδάκης, 1994), δυσαρεστημένοι και «αδυνατούντες». Η 

συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια αναδεικνύει με σαφήνεια την επίδραση των 

εθνικών εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής ενός 

συστήματος αξιολόγησης στην ελληνική εκπαίδευση στην κατεύθυνση των 

ευρωπαϊκών τάσεων.      

Η Τριανταφύλλου (2008) αποτύπωσε στην έρευνά της που περιλάμβανε τη 

διερεύνηση των απόψεων 236 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Θεσσαλονίκης σχετικά με το έργο του Συμβούλου, τις διαθέσεις εκπαιδευτικών 

απέναντι στην προοπτική ανάληψης αξιολογικού ρόλου από το Σύμβουλο. Οι 

εκπαιδευτικοί ανέδειξαν σε ποσοστό 97% τον καθοδηγητικό-συμβουλευτικό ρόλο 

του θεσμού ως τον πλέον σημαντικό, απορρίπτοντας τόσο τον εποπτικό όσο και 

αξιολογικό με εντυπωσιακά χαμηλά ποσοστά (1,3% και 0,4%, αντίστοιχα). Η στάση 

των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη έρευνα δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, καθώς 

τάσσονται σαφώς κατά του αξιολογικού ρόλου του θεσμού, αλλά και της προοπτικής 

δημιουργίας μίας εξουσιαστικής σχέσης Συμβούλου-εκαπιδευτικών στο πλαίσιο 

άσκησης από τον πρώτο ενός εποπτικού ρόλου με ηγετικά χαρακτηριστικά.   

Η Ζαΐμη (2007) αναφέρει ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του 

εκπαιδευτικού έργου δεν εφαρμόστηκε με ευθύνη της Πολιτείας, των εκπαιδευτικών 

και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων μερών 

χαρακτηρίστηκαν από ένα δικαιολογημένο φόβο επιστροφής σε εποχές του 

επιθεωρητισμού. Συνέπεια της στρεβλής κατάστασης υπήρξε η διαμόρφωση ενός 

περίεργου πλαισίου: ενώ το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει τη συμμετοχή του Σχολικού 

Συμβούλου στην αξιολογική διαδικασία, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε 

συγκεκριμένες ενέργειες του Συμβούλου, αλλά και καμία αναφορά για τον τρόπο 

διεξαγωγής της αξιολόγησης. Η διαπίστωση αυτή δεν εκπλήσσει από τη στιγμή που 

δεν κατασκευάστηκαν ποτέ τα αναγκαία αξιολογικά εργαλεία ούτε σχεδιάστηκαν 
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συγκεκριμένα και σταθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ακόμα και έρευνες όπως της Ζαΐμη (2007) που αναδεικνύουν 

απόψεις των ίδιων των Συμβούλων για τον αξιολογικό τους ρόλο, στα συμπεράσματα 

τους δεν περιλαμβάνουν καμία αναφορά ως προς τη δράση των Σχολικών Συμβούλων 

ως αξιολογητών, ακριβώς εξαιτίας της λανθάνουσας κατάστασης στην οποία έχει 

περιπέσει ο συγκεκριμένος ρόλος από την εποχή της καθιέρωσης του θεσμού. Τελικά, 

η αδυναμία εφαρμογής του αξιολογικού ρόλου αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους λόγους εξαιτίας του οποίου ο θεσμός αδυνατεί να επιφέρει ριζικές 

αλλαγές στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Κουδούνα, 2004). 

Η απουσία εργαλείων αξιολόγησης έχει εκφραστεί και από τους ίδιους τους 

Σχολικούς Συμβούλους σε ερευνητικές προσπάθειες (Μπαφίτη, 2010: 61 

Μπαρτζάκλη, 2010). Σε αυτές, οι ΣΣ δήλωσαν ρητά ότι δεν έχουν εργαλείο για να 

δράσουν, καθώς απουσιάζουν κατάλληλα κριτήρια και δείκτες από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Μάλιστα, στη διατριβή της Μπαρτζάκλη (2010) παρατηρήθηκε ότι οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο θεσμοθετημένο αξιολογικό ρόλο 

τους, μία σιωπή η οποία ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποφυγής σύγκρουσης 

Συμβούλων-σώματος εκπαιδευτικών. Ενδιαφέρον είναι ακόμη ότι οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι αποδίδουν τις ευθύνες για τη μη τέλεση της αξιολόγησης σε μια 

προσπάθεια να αποποιηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του θεσμού, στην Πολιτεία, η 

οποία με τη σειρά της επηρεάστηκε από τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και των 

συνδικαλιστικών οργάνων τους (Ζαΐμη, 2007· Μπαρτζάκλη, 2010· Μπαφίτη, 2010· 

Καράμηνας, 2013). Η παραπάνω χρονίζουσα εδώ και δεκαετίες κατάσταση με 

αλληλοκατηγορίες και απουσία αποφασιστικών ενεργειών οδήγησε στην ίδια 

συνισταμένη: την ολική απουσία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών από το εκπαιδευτικό σύστημα με τη συνεπαγόμενη αδράνεια του 

αξιολογικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων
26

. Ο ρόλος παραμένει ανενεργός 

περισσότερο από τρεις δεκαετίες με καθολική απουσία αξιολογικών διαδικασιών και 

σαφούς πλαισίου οδηγιών για την εφαρμογή του (Μπαφίτη, 2010· Φουρκιώτη, 2012· 

Καράμηνας, 2013).  

Η Παπαβασιλείου (2008) εκτιμά ότι ο αξιολογικός ρόλος του Συμβούλου 

έμεινε ανεφάρμοστος εξαιτίας του αντιδημοφιλούς χαρακτήρα που είχε λάβει 

εκφρασμένος στο πρόσωπο του Επιθεωρητή, θέση που εκφράστηκε και από τον 

Λαθούρη (2001). Η Πολιτεία αντιδρώντας, θεσμοθέτησε το διαχωρισμό διοικητικού-

παιδαγωγικού έργου από το ίδιο πρόσωπο, στερώντας με αυτόν τον τρόπο τη 

δυνατότητα συμμετοχής του Συμβούλου στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 

Διερευνώντας τις απόψεις 154 Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τον 

αξιολογικό τους ρόλο, η Παπαβασιλείου (2008) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 

αποτελεί θέμα «πρώτης γραμμής» για τους ίδιους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

αδιαφορούν για αυτή. Αντίθετα, οι Σύμβουλοι διαβλέπουν δυνατότητες συμμετοχής 

                                                           
26

 Είναι αξιοσημείωτο ότι όσες φορές επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί ο αξιολογικός 

ρόλος του θεσμού μέσω παρατηρήσεων διδασκαλιών των εκπαιδευτικών από τους 

Συμβούλους, αυτές έγινες με μη οργανωμένο τρόπο, με αποτέλεσμα η διαδικασία να 

απαξιωθεί στη συνείδηση των εκπαιδευτικών ως «άχρηστη» (Ιορδανίδης, 1999: 84).   
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τους στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσω της αξιολόγησης της συμπεριφοράς 

κάθε εκπαιδευτικού προς τους μαθητές τους και τη διάθεση του για συνεργασία μαζί 

τους. Αναφορικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, οι Σύμβουλοι 

προκρίνουν τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία στο τέλος κάθε διδακτικού 

έτους.  Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη έρευνα, οι Σύμβουλοι εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και την 

υπόδειξη των δυνατών και αδύνατων σημείων τους, χωρίς όμως να τους αξιολογούν 

με επίσημο τρόπο. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει ότι οι ίδιοι οι Σύμβουλοι δεν 

αποδίδουν μεγάλη σημασία στην εφαρμογή επίσημων θεσμικών αξιολογικών 

διαδικασιών, στάση που απαξιώνει ως ένα βαθμό τον αξιολογικό τους ρόλο. Η 

συμμετοχή τους, ωστόσο, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών φαίνεται να τους 

ενδιαφέρει περισσότερο και να λαμβάνει επισημότερο χαρακτήρα στην περίπτωση 

που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εξελιχθούν βαθμολογικά ή ιεραρχικά.  

Ενδιαφέρουσες απόψεις Σχολικών Συμβούλων σχετικά με την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αναδείχτηκαν και από την Μπαφίτη 

(2010). Στην έρευνα της, η μεγάλη πλειοψηφία των 137 Συμβούλων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (85,8%) τάχθηκε υπέρ της προοπτικής ουσιαστικής συμμετοχής τους 

στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εύρημα που αναδεικνύει ότι η αναγκαιότητα 

της αξιολόγησης βρίσκει μεγάλη αποδοχή μεταξύ των Συμβούλων. Βασικός σκοπός 

της αξιολόγησης αναδείχτηκε η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού και η βελτίωση 

της διδασκαλίας, εύρημα που αναδεικνύει ότι οι Σύμβουλοι τάσσονται υπέρ της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της αξιολόγησης, ο 

Σχολικός Σύμβουλος-αξιολογητής είναι ανάγκη να είναι αμερόληπτος και να δείχνει 

ευελιξία στην αποδοχή των διαφορετικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών. Ως προς 

τη διαδικασία, οι Σύμβουλοι τάχθηκαν υπέρ της διεξαγωγής της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών από μία επιτροπή Συμβούλων, προκειμένου να μην είναι 

μονοπρόσωπη. Επίσης, αρκετοί Σύμβουλοι (39%) αναγνώρισαν ότι οι προσπάθειες 

εισαγωγής αξιολογικών διαδικασιών στην εκπαίδευση από την Πολιτεία, καθιστούν 

τους εκπαιδευτικούς περισσότερο επιφυλακτικούς σε μια προοπτική αξιολόγησής 

τους· άποψη που αναδεικνύει την απουσία κουλτούρας αξιολόγησης από το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, από το οποίο απουσιάζουν εδώ και δεκαετίες οργανωμένες 

διαδικασίες αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς. Η έλλειψη αξιολογικών 

διαδικασιών αναδεικνύεται και από τη βούληση των Συμβούλων να αξιολογούνται 

και οι ίδιοι για το έργο τους· άποψη, η οποία βρίσκει σχεδόν καθολική αποδοχή 

ανάμεσά τους (90,6%). 

Αντίστοιχα ευρήματα περιλαμβάνει και η μεγάλη έρευνα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (2008) για την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος σε 

αυτή υποστήριξαν ότι η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης είναι σε μεγάλο 

βαθμό αναγκαία (83%), ενώ και οι 99 συμμετέχοντες Σχολικοί Σύμβουλοι 

συμφώνησαν υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση όλων των 

προσώπων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 

των ιδίων, αλλά και των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί 
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διαφοροποιήθηκαν αναφέροντας ότι η αξιολόγησή τους δεν είναι αναγκαία (44%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία σειρά άλλων ευρημάτων. Ως προς τους 

εκπαιδευτικούς, αυτό που τους απασχολεί στην αξιολόγηση είναι το ποιος θα είναι ο 

αρμόδιος φορέας που θα τη διενεργήσει, ενώ ιδιαίτερη είναι η σημασία της 

συμπερασματικής διατύπωσης της έρευνας που αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί δε 

θεωρούν ότι ο θεσμός του Συμβούλου δεν επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Από την άλλη, οι Σύμβουλοι ενδιαφέρονται για τη θεσμοθέτηση 

κριτηρίων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση της διδακτικής και 

παιδαγωγικής ικανότητας των εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών. Συνοψίζοντας, η έρευνα 

αναδεικνύει δύο παράλληλες πραγματικότητες: μία συνολικά απαξιωτική στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στο θεσμό του Συμβούλου, καθώς και ένα ενδιαφέρον των 

Συμβούλων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την οποία, ωστόσο, αδυνατούν 

να εφαρμόσουν.       

Η Φουρκιώτη (2012) παρατηρεί και αυτή ότι η διάσταση του αξιολογικού 

ρόλου των Σχολικών Συμβούλων που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

παραμένει ανενεργή ήδη από το ξεκίνημα του νέου θεσμού. Αν και υποστηρίζει ότι 

μία οργανωμένη αξιολογική διαδικασία μπορεί να έχει αναπτυξιακό-βελτιωτικό 

χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς και αυτό-αξιολογικό - ανατροφοδοτικό για τους 

Συμβούλους, σημειώνει ότι η Πολιτεία υπέκυπτε διαχρονικά σε συνδικαλιστικές 

πιέσεις που ανέστειλαν οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής αξιολογικών 

διαδικασιών για το διδακτικό προσωπικό της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η Φουρκιώτη 

(2012) αναφέρει ότι οι Σύμβουλοι προβαίνουν σε μία σειρά ενεργειών που μαρτυρούν 

ότι παίζουν ένα ρόλο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Συνοπτικά, αυτές 

είναι η σύνταξη δύο αξιολογικών εκθέσεων (μία σε συνεργασία με άλλους 

Συμβούλους και μία ατομική) στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. Η συγκεκριμένη 

ερευνήτρια εκτιμά ότι οι εκθέσεις αυτές έχουν έναν αυτό-αξιολογικό και 

απολογιστικό χαρακτήρα για τον Σύμβουλο, αλλά, πρωτίστως, αυτό που προωθούν 

είναι η ενημέρωση των ανώτερων ιεραρχικών διοικητικών εκπαιδευτικών βαθμίδων 

(με τελικό αποδέκτη το ίδιο το Υ.ΠΑΙ.Θ.) για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο 

της εκπαίδευσης. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η σύνταξη των αξιολογικών 

εκθέσεων των Συμβούλων έχει έναν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.       

Παρά τη διαφαινόμενη χρησιμότητά τους, οι αξιολογικές εκθέσεις των 

Σχολικών Συμβούλων φαίνεται να αντιμετωπίζονται απαξιωτικά από τους φορείς για 

τους οποίους συντάσσονται (Μπαρτζάκλη, 2010· Φουρκιώτη, 2012). Σχετικά με την 

ατομική αξιολογική έκθεση, η Μπαρτζάκλη (2010) στη διδακτορική της διατριβή 

ανέδειξε ότι οι ίδιοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι τη θεωρούν μια απλή διεκπεραιωτική 

διαδικασία, η οποία μάλιστα έχει απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η απαξίωσή της 

συνίσταται στην αινιγματική αντιμετώπιση των εκθέσεων από τον αποδέκτη τους, το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο δεν τους ενημέρωσε ποτέ κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του για το αν και με ποιον τρόπο τις αξιοποίησε. Αποτέλεσμα της 

έλλειψης ενημέρωσης υπήρξε η καθιέρωση μιας μονόπλευρης επικοινωνίας μεταξύ 

Συμβούλων και Ινστιτούτου, η οποία σταδιακά οδήγησε στην αδιαφορία των 
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Συμβούλων και την απαξίωση της διαδικασίας. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, μετά την 

κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την αντικατάστασή του από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το τοπίο γύρω από τις εκθέσεις των 

Σχολικών Συμβούλων δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έτσι, τα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα 

και την τύχη των συγκεκριμένων εκθέσεων παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα. 

Συμπερασματικά, ο καθόλου χειρισμός του θέματος των αξιολογικών εκθέσεων 

φαίνεται να υπήρξε εξαρχής ατυχής, καθώς οδήγησε στη σταδιακή απαξίωση της 

συνεισφοράς του Σχολικού Συμβούλου στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Συνέπεια της κατάστασης αποτελεί η συνολική αδρανοποίηση του αξιολογικού ρόλου 

του θεσμού και στις δύο διαστάσεις του (αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου) σε βαθμό απαξιωτικό. Παρόμοιες επιφυλάξεις έχουν 

διατυπωθεί και για τη χρήση των αποτελεσμάτων μίας ενδεχόμενης αξιολόγησης 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  

Το σύνολο των παραπάνω αναφορών για το ανεφάρμοστο του αξιολογικού 

ρόλου του Σχολικού Συμβούλου, όπως είναι αναμενόμενο, δημιουργεί συνειρμούς 

που σχετίζονται με την απαξίωση του θεσμού συνολικά. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία 

υπάρχει η άποψη ότι η αποτελεσματική εφαρμογή άλλων ρόλων του θεσμού 

συμβάλλει στην αναγνώριση της αξίας του. Η συγκεκριμένη θέση διατυπώθηκε από 

τον Μητάκο (2006), ο οποίος υποστήριξε ότι η κυρίαρχη θέση του Συμβούλου στην 

επιμόρφωση και δια βίου μάθηση εκπαιδευτικών και γονιών ενισχύει την αξία του 

προσώπου του Συμβούλου, εφόσον οι επιμορφωτικές δράσεις του είναι στοχευμένες 

και αποτελεσματικές.   

Εκτεταμένη αναφορά στον αξιολογικό ρόλο του θεσμού κάνει ο Γιοκαρίνης 

(2000), ο οποίος ορίζει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου «μια διαρκή 

διαδικασία ανάλυσης του συστήματος διδασκαλίας, η οποία ενισχύει τη λειτουργικότητά 

του και τη δυνατότητα διαρκούς αναθεώρησής του» (Γιοκαρίνης, 2000: 144). Η 

αξιολογική διαδικασία αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ώστε 

να ανταποκρίνεται στις μαθητικές ανάγκες όντας έγκυρη και αξιόπιστη, βασισμένη 

στην οργανωμένη συλλογή και επεξεργασία όλων εκείνων των στοιχείων που 

απαρτίζουν το εκπαιδευτικό έργο. Ο ίδιος τάσσεται υπέρ της διαγνωστικής 

αξιολόγησης, η οποία, αποτελώντας τμήμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης 

(formative evaluation), διαθέτει μία αναπτυξιακή και βελτιωτική διάσταση για τους 

εκπαιδευτικούς. Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

του εκπαιδευτικού, ο Γιοκαρίνης (2000) επισημαίνει την ανάγκη κατασκευής 

συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία να είναι αποδεκτά από το σώμα των 

εκπαιδευτικών. Ως προς τη διαδικασία θεωρεί ότι δύο επισκέψεις του Συμβούλου 

στην τάξη, κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτικό, είναι επαρκείς για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Επίσης, θεωρεί βασικό στοιχείο της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού την επίδοση των μαθητών του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε σχολικής μονάδας. 

Ο Γιοκαρίνης (2000), παρόλο που τάσσεται υπέρ του αξιολογικού ρόλου του 

Σχολικού Συμβούλου, αναγνωρίζει έναν αριθμό από ανασταλτικούς παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την εφαρμογή του. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν χαρακτηριστικά του 
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ίδιου του θεσμού (εσωτερικοί), αλλά και δυσκολίες που δε σχετίζονται άμεσα με τον 

θεσμό (εξωτερικοί). Οι ενδογενείς σχετίζονται με έλλειψη της απαραίτητης 

κατάρτισης των στελεχών του θεσμού σε θέματα  αξιολόγησης, αλλά και με 

ανεπαρκή προετοιμασία των Συμβούλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 

αξιολόγησης με προεξάρχουσα τα προβλήματα διαπροσωπικής επικοινωνίας με το 

σώμα των εκπαιδευτικών. Οι εξωτερικοί αφορούν διαχρονικότερες δυσκολίες που 

σχετίζονται με την υιοθέτηση μίας μόνιμα αρνητικής στάσης των συνδικαλιστικών 

φορέων της εκπαίδευσης (συγκεκριμένα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος-

Δ.Ο.Ε.) κατά της θεσμοθέτησης μιας αξιολογικής διαδικασίας που συνδέεται με 

υπηρεσιακές κρίσεις των εκπαιδευτικών και άσκηση ελέγχου στους εκπαιδευτικούς 

και την εκπαίδευση γενικότερα. Ωστόσο, η Δ.Ο.Ε. τάσσεται στις τοποθετήσεις της 

υπέρ μίας αξιολόγησης που αποσκοπεί  στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Ο 

Γιοκαρίνης (2000), αντεπιχειρηματολογώντας στην άποψη της Δ.Ο.Ε., συμπεραίνει 

εξ αντιδιαστολής ότι στην περίπτωση που η αξιολόγηση δε σχετίζεται με υπηρεσιακές 

κρίσεις εκπαιδευτικών, τελικά είναι αποδεκτή από την Ομοσπονδία, επιχείρημα που 

αναδεικνύει την αναγκαιότητά της. Ο ίδιος προκρίνει ως σημείο αφετηρίας της 

διαβούλευσης για την αξιολόγηση την αποδοχή της αναγκαιότητάς της από το 

σύνολο των φορέων της εκπαίδευσης (θεσμικούς, συνδικαλιστικούς).  

Με την ανάλυση των θέσεων της Δ.Ο.Ε. για τον θεσμό του Σχολικού 

Συμβούλου ασχολήθηκε ο Παναγόπουλος (2012) στη διπλωματική του εργασία, η 

οποία πραγματεύεται το σύστημα εποπτείας και ελέγχου στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνάς του που αφορούσε ανάλυση των 

κειμένων της Δ.Ο.Ε. με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου, συμφωνούν με τις 

διαπιστώσεις του Γιοκαρίνη, καθώς η Δ.Ο.Ε. ήταν διαχρονικά αντίθετη στη σύνδεση 

της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή 

τους. Απαιτούσε διαχρονικά την αναστολή κάθε μορφής επιθεώρησης, ελέγχου κα 

αυταρχισμού στην εκπαίδευση, ενώ ως προς το έργο του Σχολικού Συμβούλου 

προέτασσε σταθερά ότι ο νέος θεσμός «ήρθε ως βοηθός, συμπαραστάτης, οδηγητής, 

πιστός φίλος και εμψυχωτής στο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού» 

(Παναγόπουλος, 2012: 115). Επιπρόσθετα, ο ίδιος ερευνητής καταλήγει ότι ο εν λόγω 

συνδικαλιστικός φορέας επιθυμούσε για τον Σύμβουλο έναν ρόλο επιστημονικό και 

επιμορφωτικό και όχι εποπτικό-αξιολογικό, ενώ αγωνίστηκε υπέρ της αξιοκρατικής 

στελέχωσής του.      

Μία σειρά από επισημάνσεις για το ζήτημα της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών υπάρχουν στην έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης του 2011. Ο Διεθνής Οργανισμός παρατηρεί ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει 

παράδοση αξιολόγησης, καθώς η Πολιτεία δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει μεγάλης 

κλίμακας αξιολογήσεις εξαιτίας της έλλειψης σχετικής εμπειρίας. Βασική πρόκληση 

στην εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση σύμφωνα με την παραπάνω 

έκθεση (OECD, 2011) είναι η αίσθηση αδικίας των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών, 

ιδιαίτερα όταν η αξιολόγηση συνεπάγεται συνέπειες για την καριέρα τους· γεγονός 

που οδηγεί στην απόρριψή της από τους ίδιους και τους συνδικαλιστικούς τους 

φορείς. Αυτή η θέση διατυπώθηκε και σε έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 
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επιμόρφωση και την αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης (Π.Ι., 2008:172). 

Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η πρόβλεψη επιπτώσεων σε μια αξιολογική 

διαδικασία αποτελεί το μόνο τρόπο να εξασφαλιστεί ότι αυτές λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη από εκείνους που αξιολογούνται. Αρνητικά επιδρούν και η γραφειοκρατία του 

εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και η έλλειψη οικονομικών πόρων, δεδομένων των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα σε δημοσιονομικό επίπεδο. Η έκθεση 

υποστηρίζει ότι η έλλειψη της αξιολόγησης επιδρά αρνητικά στη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές της έκθεσης για το θεσμό των 

Σχολικών Συμβούλων, για τον οποίο αναφέρει ότι η Πολιτεία έχει καθιερώσει νέα 

«αντικειμενικά κριτήρια» για την επιλογή τους
27

 (OECD, 2011:25). Η έκθεση κάνει 

αναφορά σε έναν νέο ρόλο για τον Σχολικό Σύμβουλο (school advisor) που αφορά τη 

συνεργασία του με τον Διευθυντή του σχολείου, ο ρόλος του οποίου επίσης αλλάζει. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος θα πρέπει να αποτελέσει πυρήνα ενός δικτύου 

υποστήριξης για τον Διευθυντή σχολικής μονάδας, στο οποίο θα μπορούν να έχουν 

ρόλο και ακαδημαϊκοί της Παιδαγωγικής. Ο Διευθυντής θα μπορεί να απευθύνεται σε 

αυτό το δίκτυο προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει στο έργο του, ενώ το δίκτυο θα μπορούσε να έχει λόγο στο σχεδιασμό 

σχεδίων κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, ενδεχομένως μέσω επιμορφώσεων 

(OECD, 2011:36).         

Εκτός από τις παραπάνω αναφορές για τον αδρανοποιημένο αξιολογικό ρόλο 

του θεσμού, στην ελληνική βιβλιογραφία εντοπίστηκαν και δύο προτάσεις σχετικά με 

τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τον Σχολικό Σύμβουλο 

(Σολομών, 1998 στο Αθανασούλα-Ρέππα, 2008· Γιοκαρίνης, 2000). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις που αναλύονται αμέσως παρακάτω 

διατυπώθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία ο θεσμός μετρούσε περίπου δύο 

δεκαετίες ζωής (1998 και 2000) και ο ρόλος του στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

εξακολουθούσε να είναι ανεφάρμοστος. Στην πρώτη περίπτωση, ο Σολομών (1998 

στο Αθανασούλα-Ρέππα, 2008), πρότεινε ένα μοντέλο αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει δείκτες ποιότητας σε 

μια σειρά θεματικών περιοχών. Μία θεματική περιοχή αφορούσε το προσωπικό της 

μονάδας και περιελάμβανε δείκτες ποιότητας του διδακτικού προσωπικού
28

. Αν και η 
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 Προφανώς ο συντάκτης της έκθεσης αναφέρεται στο Νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 

71Α/19-5-2010) για την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του «Νέου Σχολείου».  
28

 Οι δείκτες που σχετίζονταν με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον Σχολικό 

Σύμβουλο αφορούσαν τα ακόλουθα πεδία (Σολομών, 1998 στο Αθανασούλα-Ρέππα, 

2008: 357): (α) Επιστημονική συγκρότηση και δραστηριότητα: 1. Επιστημονική 

συγκρότηση και επαρκή γνώση των γνωστικών αντικειμένων, 2. Επιστημονική 

δραστηριότητα, (β) Παιδαγωγική και διδακτική ετοιμότητα: 1. Σχεδιασμός και 

δόμηση της διδασκαλίας, 2. Ευελιξία στη διδακτική πράξη, 3. Αξιοποίηση του 

διδακτικού χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, 4. Υιοθέτηση και εφαρμογή 

καινοτόμων δράσεων-συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα, 5. Σωστή διαχείριση και 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 78 
 

παραπάνω αναφορά είναι μείζονος σημασίας, η μοναδική ολοκληρωμένη πρόταση 

για τη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτών από τον Σχολικό Σύμβουλο, 

ανήκει στον Γιοκαρίνη (2000), ο οποίος θεωρεί ότι η εκφορά αξιολογικών κρίσεων 

από τον Σύμβουλο αποτελεί κατάληξη μίας διαδικασίας που αποτελείται από τα εξής 

στάδια: 

 

(1) ο Σύμβουλος και ο εκπαιδευτικός επιλέγουν από κοινού μία διδακτική ενότητα, 

την οποία θα διδάξει ο δεύτερος και θα παρακολουθήσει ο πρώτος, 

(2) τα δύο πρόσωπα (Σύμβουλος-εκπαιδευτικός) συζητούν για την οργάνωση της 

διδασκαλίας, 

(3) η διδασκαλία πραγματοποιείται και κατά προτίμηση καταγράφεται
29

 και τέλος 

(4) γίνεται η αξιολόγηση, στην οποία διαπιστώνεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας 

της υλοποιημένης διδασκαλίας.  

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, είναι απαραίτητο η αξιολόγηση να είναι αναλυτική 

και όχι περιγραφική, να αναζητεί αιτίες για την εξέλιξη της προσπάθειας του 

εκπαιδευτικού, καθώς και να περιλαμβάνει προτάσεις για τη μελλοντική δράση του. 

Με άλλα λόγια,  η αξιολόγηση, ως αποτέλεσμα μιας εποπτικής διαδικασίας της 

διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, προϋποθέτει καταγραφή, ανάλυση και 

ερμηνεία των στοιχείων που συνθέτουν τη μαθησιακή δραστηριότητα του 

εκπαιδευτικού (Ζαΐμη, 2007), παράμετροι που περιλαμβάνονται στην παραπάνω 

διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον πραγματωθούν, μπορούν σύμφωνα με τον 

Γιοκαρίνη (2000) να καταστήσουν τον θεσμό του Συμβούλου φορέα ανανέωσης και 

προόδου στον εκπαιδευτικό χώρο. Η παρατήρηση του εκπαιδευτικού, η οποία ενέχει 

για τον Σύμβουλο και ανατροφοδοτικά στοιχεία από τους μαθητές, έχει προταθεί και 

από τον Smith (2005) μαζί με την αξιοποίηση τεστ για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι στα ελληνικά δεδομένα, η 

χρήση δοκιμασιών (τεστ) δεν αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία, γεγονός που 

αναδεικνύει την αποστροφή του εκπαιδευτικού κόσμου για τέτοιου είδους αξιολογικά 

εργαλεία. 

Εκτός από τις παραπάνω, μία ενδιαφέρουσα πρόταση διατυπώθηκε τον 

Κουτελάκη (2003), ο οποίος πρότεινε η εμπλοκή του Συμβούλου να κινηθεί σε δύο 

άξονες: (1) οργάνωση συγκεντρώσεων νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών με 

επιμορφωτικές δράσεις για ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας και (2) καθοδήγηση 

των εκπαιδευτικών προκειμένου να συντάσσουν οι ίδιοι εκθέσεις αποτίμησης του 

έργου τους στο τέλος του σχολικού έτους σε ένα πλαίσιο αυτό-αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πρόταση δεν αναφέρει την ανάληψη 

εξωτερικής αξιολόγησης από τον Σύμβουλο. Επίσης, ο Λαθούρης (2001) πρότεινε τη 

                                                                                                                                                                      

αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργασιών, 6. Ποιότητα μάθησης, 7. Παιδαγωγικό κλίμα 

της τάξης, 8. Αξιολόγηση μαθητών. 
29

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του ερευνητή σε αυτό το σημείο, για το 

οποίο αναφέρει ότι η παρακολούθηση της διδασκαλίας από τον Σύμβουλο -αν και 

είναι δυνατή- δεν αποτελεί κύριο στοιχείο της αξιολόγησης.  
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δημιουργία Ειδικών Περιφερειακών Επιτροπών αποτελούμενων από Σχολικούς 

Συμβούλους και έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα διενεργούσαν από κοινού 

την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ενός αποκεντρωτικού αξιολογικού 

συστήματος. Ο Αραμπατζής (2002) υποστήριξε την ανάγκη η οποιαδήποτε 

αξιολογική διαδικασία να επικεντρωθεί σε μετρήσιμα και συγκρίσιμα μεγέθη του 

εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία να προσμετρούνται αθροιστικά με κατάλληλους 

συντελεστές. 

Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αναφορές αναδεικνύουν ότι παρότι υπήρχαν 

προτάσεις σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τον Σχολικό 

Σύμβουλο, αυτές δε λήφθηκαν ποτέ υπόψη από την πολιτική ηγεσία της εκπαίδευσης, 

με αποτέλεσμα ο θεσμός να συνεχίζει την πορεία του στο ιστορικό συνεχές δίχως να 

είναι σε θέση να εφαρμόσει τον αδρανοποιημένο αξιολογικό του ρόλο σε σχέση με 

τους εκπαιδευτικούς. Η κατάσταση διαιωνίζεται μέχρι και σήμερα με την 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας να συνοδεύεται από προχειρότητα στον σχεδιασμό, 

με αποτέλεσμα πολλές ρυθμίσεις να αποσύρονται πριν καν εφαρμοστούν (Σιάρκος, 

2003).  

Συνοψίζοντας, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον αξιολογικό ρόλο του 

Σχολικού Συμβούλου επιτρέπει τη διατύπωση ορισμένων επισημάνσεων. Βασική 

διαπίστωση αποτελεί ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το Σύμβουλο δεν 

εφαρμόστηκε ποτέ από την εποχή ίδρυσης του θεσμού, καθώς από το 1981 μέχρι 

σήμερα απουσιάζουν ατομικές εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Οι όποιες 

προσπάθειες εισαγωγής αξιολογικών διαδικασιών στο εκπαιδευτικό σύστημα από την 

εκάστοτε πολιτική ηγεσία της εκπαίδευσης κατέληξαν στο σύνολό τους σε αποτυχία, 

με τις σχετικές διατάξεις να μένουν ανεφάρμοστες. Οι κατά καιρούς κυβερνητικές 

απόπειρες ενασχόλησης με το θέμα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση στηρίζονταν 

διαχρονικά σε προσωπικές μεταρρυθμιστικές διαθέσεις-προθέσεις της πολιτικής 

ηγεσίας του Υπουργείου της Παιδείας· χαρακτηριστικό που τις καταδίκαζε εκ των 

προτέρων σε αποτυχία, καθώς δεν εύρισκαν κανένα έρεισμα –πόσο μάλλον αποδοχή- 

στην κοινότητα των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, οι μνήμες της εποχής του 

επιθεωρητισμού συνέβαλλαν στη διαμόρφωση μίας σταθερής απορριπτικής θέσης 

του συνδικαλιστικού εκπαιδευτικού κινήματος σχετικά με την αξιολόγηση, που με τη 

σειρά της επιδείνωσε την έτσι κι αλλιώς επιφυλακτική στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στη διοίκηση της εκπαίδευσης
30

. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αξιολογικός ρόλος 

του Συμβούλου φαίνεται ότι δεν είχε καμία τύχη: παρέμεινε αδρανής σε σημείο που 

απαξιώθηκε στη συνείδηση του εκπαιδευτικού κόσμου και κυρίως των εκπαιδευτικών 

                                                           
30

 Όπως διατυπώθηκε εύστοχα στα συμπεράσματα της μοναδικής μεγάλης μέχρι 

σήμερα έρευνας για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που 

διενεργήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: «…η εφαρμογή της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου εκκρεμεί μέχρι σήμερα, και ο λόγος είναι η έντονη καχυποψία των 

εκπαιδευτικών προς τη διοίκηση και η έλλειψη μιας γενικότερης εκπαιδευτικής, 

κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης» (Π.Ι., 2008: 542).      
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της πράξης, οι οποίοι αμφισβήτησαν την επάρκεια-καταλληλότητα του Σχολικού 

Συμβούλου να αποτελέσει αξιολογητή τους.  

 

4.3 Το πλέον πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών
31

 

 Το πιο πρόσφατο πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τόσο μεθόδους αυτοαξιολόγησης όσο και 

ετεροαξιολόγησης. Το κομμάτι που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

της σχολικής μονάδας αποτελεί ουσιαστικά την αυτό-αξιολόγησή της και 

περιλαμβάνει αντίστοιχες μεθόδους, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται 

στα σχολεία
32

. Στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ο Σύμβουλος καλείται να 

δράσει υποστηρικτικά παρέχοντας οποιαδήποτε βοήθεια του ζητηθεί για την 

περάτωσή της. Στην ετεροαξιολόγηση, η οποία ενδιαφέρει την παρούσα ερευνητική 

προσπάθεια, ο Σχολικός Σύμβουλος προβλέπεται να έχει ουσιαστική εμπλοκή, καθώς 

αυτός θα αξιολογήσει την παιδαγωγική επάρκεια κάθε εκπαιδευτικού της περιφέρειάς 

του, θα υλοποιήσει δηλαδή την παιδαγωγική του αξιολόγηση. Το κομμάτι της 

διοικητικής αξιολόγησης αφορά το Διευθυντή του σχολείου, στο οποίο υπηρετεί κάθε 

εκπαιδευτικός.  

Το νομοθέτημα που περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών είναι το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 το οποίο δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο τέλος του 2013 (ΦΕΚ 240Α/5-11-2013). Το 

παραπάνω Π.Δ. περικλείει τις πλέον πρόσφατες ισχύουσες διατάξεις για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το ρόλο του Σχολικού Συμβούλου σε αυτήν. Το 

Π.Δ. διαφοροποιείται από το προϋπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που αντικαθιστά ως 

προς το ότι η αξιολογική διαδικασία που προβλέπει ξεκίνησε να εφαρμόζεται , με 

αποτέλεσμα να αξιολογηθούν όλα τα στελέχη μέχρι και τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων. Στη συνέχεια επιχειρείται η παρουσίαση ορισμένων βασικών 

διατάξεων του εν λόγω Π.Δ., οι οποίες διαμορφώνουν το νέο πλαίσιο για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το ρόλο του Σχολικού Συμβούλου σε αυτήν.  
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 Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού 

Έργου (Α.Ε.Ε.) ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό 

πειραματικών σχολικών μονάδων το 2012, ενώ μέχρι το τέλος του 2014 είχε 

επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της χώρας. Το 2014 υλοποιήθηκε η αξιολόγηση των 

περίπου 15.000 Διευθυντών των σχολικών μονάδων.  
32

 Χαρακτηριστική είναι η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 29/10/2013, η οποία 

καταλήγει σε έναν πρώτο απολογισμό της πιλοτικής εφαρμογής της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου: «Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου της ΑΕΕ είναι 

πολύ καλά. Τα σχολεία εφάρμοσαν διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και υλοποίησαν 

ποικίλα και ποιοτικά σχέδια δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στο 

σχολείο. Αναπτύχθηκε η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

βελτιώθηκε το κλίμα και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, 

υποστηρίχθηκε η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ενισχύθηκε η 

εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς το σχολείο» (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2013).  
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Το πρώτο άρθρο περιλαμβάνει τον ορισμό της αξιολόγησης. Πλέον, ο 

εκπαιδευτικός νομοθέτης νοηματοδοτεί την αξιολόγηση ως μία διαδικασία που 

αποτελείται, ανάλογα με τη φύση του έργου που αξιολογείται, από δύο διαστάσεις: τη 

διοικητική και την εκπαιδευτική. Η διοικητική αφορά την αξιολόγηση των 

ενεργειών και αποτελεσμάτων που συνθέτουν το υπηρεσιακό έργο διοίκησης, 

οργάνωσης και αξιολόγησης προσωπικού και δομών με τις εκπαιδευτικές του 

προεκτάσεις. Η εκπαιδευτική ορίζεται ως η αξιολόγηση των ενεργειών και 

αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την άσκηση του παιδαγωγικού, διδακτικού, 

επιμορφωτικού έργου και την επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη. Στο 

πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013, τόσο η διοικητική όσο και η εκπαιδευτική αξιολόγηση 

απαρτίζονται από συγκεκριμένες κατηγορίες κριτηρίων, οι οποίες παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη 

φορά που καθορίζονται συγκεκριμένα αξιολογικά κριτήρια ομαδοποιημένα σε 

ευρύτερες κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους συντελεστές 

βαρύτητας.  

 

Πίνακας 3: Κατηγορίες κριτηρίων που απαρτίζουν τη διοικητική και εκπαιδευτική 

αξιολόγηση  

 

Κατηγορίες κριτηρίων που απαρτίζουν τη διοικητική και εκπαιδευτική αξιολόγηση 

Π.Δ.152/2013 (ΦΕΚ 240Α/5-11-2013) 

Άρθρο 3 § 10 εδάφ. α΄-ε΄ 

Εδάφιο Κατηγορία κριτηρίων 

(συντελεστής βαρύτητας) 

Κριτήρια Διάσταση 

αξιολόγησης 

α΄ Εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(0,75) 

Διαπροσωπικές σχέσεις και 

προσδοκίες 

Εκπαιδευτική 

αξιολόγηση 

Παιδαγωγικό κλίμα στη 

σχολική τάξη 

Οργάνωση της σχολικής τάξης 

β΄ Σχεδιασμός, 

προγραμματισμός και 

προετοιμασία της διδασκαλίας 

(0,50) 

Βαθμός αντίληψης των 

δυνατοτήτων και αναγκών των 

μαθητών για τη διαμόρφωση 

του σχεδιασμού της 

διδασκαλίας 

Εκπαιδευτική 

αξιολόγηση 

Στόχοι και περιεχόμενο 

Διδακτικές ενέργειες και 

εκπαιδευτικά μέσα 

γ΄ Διεξαγωγή της διδασκαλίας 

και αξιολόγηση των μαθητών 

(1,25) 

Προετοιμασία των μαθητών 

για τη διδασκαλία 

Εκπαιδευτική 

αξιολόγηση 

Διδακτικές ενέργειες και 

εκπαιδευτικά μέσα 

Ενέργειες μαθητών κατά τη 

διαδικασία μάθησης 

Εμπέδωση της νέας γνώσης 

και αξιολόγηση των μαθητών 

δ΄ Υπηρεσιακή συνέπεια και 

επάρκεια 

(1,50) 

Τυπικές υπαλληλικές 

υποχρεώσεις  

Διοικητική αξιολόγηση 

Συμμετοχή στη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας και την 

αυτό-αξιολόγησή της 
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Επικοινωνία και συνεργασία 

με φορείς και εκπαιδευτικούς 

ε΄ Επιστημονική και 

επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού  

(1) 

Τυπικά προσόντα και 

επιστημονική ανάπτυξη 

Εκπαιδευτική 

αξιολόγηση 

Επαγγελματική ανάπτυξη 

 

 

Ο πίνακας αναδεικνύει ξεκάθαρα την αυξημένη εμπλοκή του Συμβούλου στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Είναι ενδεικτικό ότι ο Σύμβουλος θα αξιολογήσει 4 

από τις 5 κατηγορίες κριτηρίων που αφορούν την εκπαιδευτική αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού (η κατηγορία που αφορά τη διοικητική θα απασχολήσει πρωτίστως 

τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων). Από τον πίνακα καθίσταται σαφές ότι ο 

νομοθέτης θεωρεί το Σύμβουλο απαραίτητο συντελεστή της αξιολογικής διαδικασίας 

και του αποδίδει έναν ρόλο αξιολογητή, οποίος πλέον διαθέτει εργαλεία και κριτήρια 

για να εφαρμόσει αυτόν το ρόλο. Επίσης, οι κατηγορίες κριτηρίων μαρτυρούν τον 

τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

διδασκαλιών των εκπαιδευτικών από το Σύμβουλο
33

.    

Το δεύτερο άρθρο ορίζει τον σκοπό και τις γενικές αρχές της αξιολόγησης: 

«σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την 

επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας» (ΦΕΚ 

240/2013: 4108). Επίσης, αναφέρεται ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

συμβάλλει: 

 

«α) στην ολοκληρωμένη αποτύπωση των δεδομένων που προκύπτουν από την 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του με 

στόχο τη βελτίωσή του, 

β) στη διαπίστωση της ποιότητας των δομών και των λειτουργιών και των 

αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου, 

γ) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού 

συντελεστή υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης και της 

ανατροφοδότησης του έργου τους και  

δ) στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και 

εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της διά βίου μάθησης, 

καθώς και  

ε) στη διεκπεραίωση των διοικητικό-υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτεί η 

λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος» (ΦΕΚ 240/2013: 4108).  

 

Επιχειρώντας ένα σύντομο σχολιασμό του συγκεκριμένου άρθρου, είναι 

σαφές ότι ο νομοθέτης νοηματοδοτεί την αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση δε φαίνεται να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αφού ο 
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 Αναλυτική περιγραφή της αξιολογικής διαδικασίας γίνεται στη συνέχεια του 

υποκεφαλαίου. 
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νομοθέτης τη συνδέει με την επιμόρφωση, η οποία περιλαμβάνει ως βασικό στοιχείο 

τη διάχυση καλών πρακτικών στους εκπαιδευτικούς και την ανατροφοδότησή τους. Η 

επιμόρφωση δεν είναι μόνο προς όφελος των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών, 

αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας. Επομένως, η βελτίωση των εκπαιδευτικών θα 

προέλθει μέσω του εντοπισμού των αναγκών επιμόρφωσης, οι οποίες θα προκύψουν 

μέσω της αξιολογικής διαδικασίας και θα καλυφθούν με επιμορφωτικές δράσεις 

διάχυσης καλών πρακτικών από τις οποίες θα επωφεληθούν εκπαιδευτικοί, μαθητές 

και κοινωνία (η τελευταία προφανώς με τη γενικότερη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του νομοθέτη ότι η αξιολόγηση 

θα συμβάλλει στην παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη, η οποία μάλιστα θα είναι διαχρονική, καθώς τη συνδέει με τη διά 

βίου μάθηση. Σε αυτό το σημείο διαφαίνεται η πρόθεση του νομοθέτη να συνδέσει 

την αξιολογική διαδικασία των εκπαιδευτικών με την επαγγελματική τους εξέλιξη, η 

οποία θα προέλθει μέσω μιας διαρκούς προσπάθειας αυτό-βελτίωσης. Η αξιολόγηση, 

δηλαδή, θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανέλιξη όσων το επιθυμούν σε ανώτερες 

θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Επιπλέον, η αξιολόγηση σχετίζεται με την 

αποτύπωση της κατάστασης του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο και πάλι τη 

βελτίωση του τελευταίου
34

. Η βελτίωση θα επέλθει μέσω της συστηματικής 

αποτύπωσης των εκπαιδευτικών δεδομένων, αλλά και της διεκπεραίωσης 

διαδικασιών, που ενισχύουν τη λειτουργικότητά του. 

Σημαντικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και στα επόμενα άρθρα του 

νομοθετήματος. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 ορίζονται τα κριτήρια της διοικητικής 

και εκπαιδευτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και οι αντίστοιχοι συντελεστές 

βαρύτητας
35

. Στο άρθρο 4 αναφέρεται ρητά ότι: «οι εκπαιδευτικοί της σχολικής τάξης 

(…) αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων (…) και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τους οικείους σχολικούς συμβούλους» 

(άρθρο 4 § 3 εδάφ. α΄ ΦΕΚ 240/2013), ενώ σε επόμενο σημείο διευκρινίζεται ότι: «η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται από τους σχολικούς 

συμβούλους στην υπηρεσιακή περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες» 

(άρθρο 4 § 1 εδάφ. ιβ΄ ΦΕΚ 240/2013). 

Στο άρθρο 5 ορίζεται ο ποιοτικός χαρακτηρισμός του εκπαιδευτικού, καθώς 

και η ποσοτική κλίμακα βαθμολόγησής του.  Στην αξιολόγηση αξιοποιείται μία 

τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Κάθε εκπαιδευτικός εντάσσεται σε μία από τις 

τέσσερις βαθμίδες της περιγραφικής κλίμακας, ενώ η ένταξή του συνεπάγεται 

ταυτόχρονα τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό, που μπορεί να είναι: (1) «ελλιπής», (2) 

«επαρκής», (3) «πολύ καλός» ή (4) «εξαιρετικός». Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, 

επειδή ένας ποιοτικός χαρακτηρισμός είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνει μία σειρά 
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΟΣΑ το 2011 παρότρυνε τις ελληνικές αρχές να 

επιταχύνουν την πρωτοβουλία τους σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των σχολείων με 

γνώμονα τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (OECD, 2011). 
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 Οι κατηγορίες κριτηρίων και οι συντελεστές βαρύτητάς τους απεικονίζονται στον 

Πίνακα 3. 
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περιπτώσεων, ο αξιολογητής καταλήγει στην ακριβή τοποθέτηση του 

αξιολογούμενου εκπαιδευτικού αξιοποιώντας αριθμητική βαθμολογία που αντλεί από 

εκατοστάβαθμη κλίμακα (0-100). Η αντιστοίχηση του ποιοτικού χαρακτηρισμού με 

την αριθμητική κλίμακα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 4: Αντιστοίχηση ποιοτικής περιγραφικής κλίμακας-ποσοτικής αριθμητικής 

κλίμακας βαθμολόγησης του εκπαιδευτικού 

 

Ποιοτική περιγραφική κλίμακα 

(ποιοτικοί χαρακτηρισμοί) 

Ποσοτική αριθμητική κλίμακα 

βαθμολόγησης 

«ελλιπής» 0-30 βαθμοί 

«επαρκής» 31-60 βαθμοί 

«πολύ καλός» 61-80 βαθμοί 

«εξαιρετικός» 81-100 βαθμοί 

 

Ο ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών αναλύεται 

λεπτομερώς στο άρθρο 14. Στο άρθρο 16 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της τελικής 

βαθμολογίας (§ 1,2), ενώ διευκρινίζεται ότι αν κάποιος εκπαιδευτικός χαρακτηριστεί 

«ελλιπής» σε πάνω περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία από τις κατηγορίες 

κριτηρίων χαρακτηρίζεται συνολικά ελλιπής, ανεξάρτητα από τη συνολική 

βαθμολογία που συγκεντρώνει (§ 3). Επίσης, διευκρινίζεται ως μέγιστη δυνατή 

αρνητική επίπτωση της αξιολόγησης για έναν εκπαιδευτικό που χαρακτηρίζεται 

συνολικά «ελλιπής», η εγγραφή του από τον οικείο Διευθυντή Διεύθυνσης στον 

πίνακα μη προακτέων (§ 4). 

Στο άρθρο 17 περιγράφεται η διαδικασία της διοικητικής και εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης. Αναφορικά με τη διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, η οποία ενδιαφέρει την παρούσα ερευνητική προσπάθεια λόγω της 

εμπλοκής του Συμβούλου ως αξιολογητή, αυτή περιλαμβάνει μία σειρά από στάδια. 

Συνοπτικά, αυτά είναι: (1) η κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης από τον αξιολογητή 

(Σχολικό Σύμβουλο) προς τον αξιολογούμενο (εκπαιδευτικό), (2) τον από κοινού 

προγραμματισμό και προετοιμασία της παρακολούθησης διδασκαλιών, (3) την 

παρακολούθηση δύο τουλάχιστον διδασκαλιών του εκπαιδευτικού από τον 

Σύμβουλο, (4) τη μετά-αξιολογική συζήτηση και αναστοχασμό Συμβούλου-

εκπαιδευτικού και τέλος (5) τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης από το Σύμβουλο. 

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός κριθεί «ελλιπής» σε κάποιο κριτήριο, ο 

αξιολογητής οφείλει να προτείνει κατάλληλες μορφές επιμόρφωσης, ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης ως ένα παρεπόμενο στάδιο (6) της βασικής αξιολογικής διαδικασίας. Η 

περιγραφή της παραπάνω διαδικασίας αναδεικνύει ότι η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών γίνεται αντιληπτή ως διαμορφωτική (formative evaluation), καθώς 

αποτελεί διαδικασία εστιασμένη στη στήριξη της συνεχούς προσπάθειας των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσω της παροχής 

συστηματικής ανατροφοδότησής τους (Ι.Ε.Π., 2014· Π.Ι., 2008).  
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Άξια σχολιασμού είναι η τελευταία παράγραφος του εν λόγω άρθρου, η οποία 

ορίζει τη χρονική διάσταση της αξιολογικής διαδικασίας: «Η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση διενεργείται, με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού, μία, τουλάχιστον, φορά 

ανά τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες 

(διμηνιαία αξιολογική περίοδος)» (άρθρο 17 ΦΕΚ 240/2013). Η παράγραφος 

αναδεικνύει δίχως δυνατότητα παρερμηνείας ότι η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού 

θα εξελίσσεται σταδιακά σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γνωρίζοντας ότι 

υπάρχουν εκπαιδευτικές περιφέρειες Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 

περισσότερους από 300 εκπαιδευτικούς, οι ασυνείδητοι συνειρμοί ως προς το εφικτό 

της διαδικασίας αποκτούν μάλλον ρητορικό χαρακτήρα, καθώς είναι εξαιρετικά 

δύσκολο -έως πρακτικά αδύνατο- ένας Σύμβουλος να μπορέσει να αξιολογήσει με 

αποτελεσματικό τρόπο ένα τέτοιον αριθμό εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η παραπάνω 

διαδικασία. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται εύλογοι προβληματισμοί για την πρακτική 

δυνατότητα του Συμβούλου να εφαρμόσει τους άλλους ρόλους που έχει, όπως λ.χ. ο 

επιμορφωτικός και ο καθοδηγητικός. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη δικαιώματος ένστασης από τον 

αξιολογούμενο εκπαιδευτικό κατά της έκθεσης του αξιολογητή Σχολικού Συμβούλου 

στο άρθρο 20. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αποτελεί μία ρύθμιση που 

κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις δημιουργεί εύλογες απορίες σχετικά 

με το πώς μπορεί ο ενιστάμενος εκπαιδευτικός να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του 

Συμβούλου, προκειμένου να καταστεί πειστικός. Σε αυτό το σημείο δε μπορεί να μη 

σχολιαστεί ότι η ένσταση του εκπαιδευτικού θα κρίνεται από άλλο Σχολικό 

Σύμβουλο, ο οποίος θα διορίζεται για αυτό το σκοπό από τον Περιφερειακό 

Διευθυντή Εκπαίδευσης· ρύθμιση που προβληματίζει ως προς την προοπτική της 

ένστασης να γίνει δεκτή. Μένει να φανεί στην πράξη αν θα υπάρξουν Σχολικοί 

Σύμβουλοι που θα κρίνουν αρνητικά αξιολογικές εκθέσεις συναδέλφων τους, καθώς 

και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κατάσταση στη συνεργασία μεταξύ των 

Συμβούλων.     

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη του άρθρου 24 του Π.Δ. περί 

δυνατότητας του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού να αξιολογεί τον προϊστάμενο 

αξιολογητή του, δηλαδή το Σύμβουλο. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, αν και γενικά 

προαιρετική, εφόσον γίνει οφείλει να είναι έγγραφη και επώνυμη. Το άρθρο ορίζει ότι 

το έντυπο αυτό καταλήγει στον προϊστάμενο του Συμβούλου (το Π.Δ. δε διευκρινίζει 

ποιον ακριβώς εννοεί), ο οποίος την αξιοποιεί σύμφωνα με την κρίση του. Μένει 

επίσης να αποδειχτεί στην πράξη αν και με ποιον τρόπο οι προϊστάμενοι των 

Συμβούλων θα αξιοποιούν αυτές τις εκθέσεις είτε είναι θετικές είτε αρνητικές. 

Πάντως, η μέχρι σήμερα εμπειρία στην εκπαίδευση έχει δείξει ότι η τύχη εκθέσεων 

που απευθύνονται σε προϊστάμενα στελέχη ή φορείς παραμένει συνήθως αναπάντητο 

αίνιγμα για τους συντάκτες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εκθέσεις 

των Σχολικών Συμβούλων προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
36
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 Το συγκεκριμένο ζήτημα παρουσιάζεται εκτενώς στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για τις δυσκολίες του θεσμού (κεφάλαιο 3). 
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Συμπερασματικά, το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, 

όπως αποτυπώνεται στο Π.Δ.152/2013, επιδρά με καταλυτικό τρόπο στον αξιολογικό 

ρόλο του Σχολικού Συμβούλου. Πιο συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο ενεργοποιεί τον 

εδώ και δεκαετίες αδρανοποιημένο και απαξιωμένο αξιολογικό ρόλο του Συμβούλου 

στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, του 

αναθέτει αυξημένο ρόλο, καθώς τον ορίζει ως μοναδικό αρμόδιο για το κομμάτι της 

εκπαιδευτικής (θα λέγαμε παιδαγωγικής-επιστημονικής) αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού. Ο Σχολικός Σύμβουλος παραμένει το μόνο εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο από το Νόμο που έχει το δικαίωμα να μπει στην τάξη και να 

παρακολουθήσει διδασκαλία του εκπαιδευτικού. Ακριβώς αυτή η δυνατότητά του 

προβλέπονταν να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά στο πλαίσιο της νέας αξιολογικής 

διαδικασίας. Ολοκληρώνοντας, απαντώντας στο ερώτημα που θέσαμε στην αρχή του 

κεφαλαίου: «Το νέο πλαίσιο για τον αξιολογικό ρόλο του Σχολικού Συμβούλου 

αποτελεί μία συνολικά νέα ρύθμιση ή τελικά επιχειρεί την ουσιαστική ενεργοποίηση 

ενός ήδη θεσμοθετημένου εδώ και 30 περίπου χρόνια ρόλου, που για διάφορους λόγους 

έμεινε αδρανής και τελικά απαξιώθηκε;», μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αλήθεια 

κάπου στη μέση: Όπως προκύπτει από τη συνολική ανάλυση που έγινε σε αυτό το 

κεφάλαιο, ο αξιολογικός ρόλος του θεσμού προϋπάρχει του νέου (πλέον πρόσφατου) 

Νόμου όντας θεσμοθετημένος εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες. Το Προεδρικό 

Διάταγμα κάνει τη διαφορά στο ότι ουσιαστικά ενεργοποιεί έναν ρόλο που ήταν 

σε αδράνεια, απαξιωμένος για πολλούς λόγους. Το Π.Δ. πρωτοτυπεί ως προς το 

ότι για πρώτη φορά παρέχει στο Σύμβουλο ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης, 

αλλά και στο ότι ένα μέρος από τις διατάξεις του εφαρμόστηκε στην πράξη, 

εισάγοντας αξιολογικές διαδικασίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μετά 

από ένα κενό τριάντα και πλέον ετών.      

 

4.4 Συνόψιση θεωρητικού μέρους και στόχοι της έρευνας 

 

 Η μέχρι σήμερα έρευνα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο έχει 

προσεγγίσει σε μεγάλο βαθμό το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου όπως αυτός 

υπηρετείται σε κάθε χώρα. Η έρευνα έχει προσεγγίσει τόσο τους ρόλους όσο και 

πτυχές που σχετίζονται με το έργο του, όπως οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει. Αναφορικά με τα ελληνικά δεδομένα, το σύνθετο και πολύπλευρο 

έργο του Σχολικού Συμβούλου δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο που 

συγκεντρώνει διαχρονικά το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. Ωστόσο, η έρευνα δεν 

παρέχει -ελλείψει ομοφωνίας- μία σαφή εικόνα για τα είδη των ρόλων που 

απαρτίζουν το θεσμό, ενώ πολλές πτυχές της δράσης του εξακολουθούν να μην έχουν 

προσεγγιστεί επαρκώς από την έρευνα. Επίσης, η φύση του έργου του Συμβούλου σε 

συνδυασμό με ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως η 

αδράνεια θεσμοθετημένων ρόλων εκπαιδευτικών θεσμών, παρέχουν πάντα πεδία 

ερευνητικής δράσης, ιδιαίτερα σε μία εποχή εκτεταμένων αλλαγών στον 

εκπαιδευτικό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο να διερευνήσει αν και πώς ο ρόλος του 
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Σχολικού Συμβούλου αλλάζει επηρεαζόμενος από τις αλλαγές στο θεσμικό 

πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Με αλλά λόγια, κατά το 

σχεδιασμό της έρευνας μας ενδιέφερε να διερευνήσουμε την επίδραση των θεσμικών 

αλλαγών στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως αυτές εκδηλώνονται στην 

τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα, στο ρόλο και το έργο του Σχολικού 

Συμβούλου. Έτσι, οι επιμέρους στόχοι της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι οι 

εξής:   

 

6. Να διερευνηθούν οι απόψεις των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με το νόημα που 

αποδίδουν οι ίδιοι στο ρόλο τους, πώς τον βιώνουν και τον αναδεικνύουν.   

7. Να διερευνηθούν οι απόψεις των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με τους ρόλους 

που θα πρέπει να έχουν ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους. 

8. Να διερευνηθεί πώς νοηματοδοτούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και αν το σχετικό Π.Δ. επηρεάζει τον ρόλο και το έργο τους. 

9. Να διερευνηθεί η επίδραση πιθανών παραγόντων και δυσκολιών που εμποδίζουν 

την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων των Σχολικών Συμβούλων. 

10. Να διερευνηθεί η πιθανή διαφοροποίηση στις πεποιθήσεις των Σχολικών 

Συμβούλων για το ρόλο τους και ειδικά στο πλαίσιο της αξιολόγησης. 

Οι παραπάνω στόχοι σε συνδυασμό με τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας 

οδήγησαν στην κατασκευή των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων. Κάθε ερευνητικό 

ερώτημα αντιστοιχεί σε κάποιον από τους προαναφερθέντες στόχους, επιχειρώντας 

να απαντήσει σε αυτόν. Η αντιστοιχία των ερευνητικών ερωτημάτων και των ειδικών 

στόχων της έρευνας απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.    

Πίνακας 5: Αντιστοιχία ειδικών στόχων και βασικών ερευνητικών ερωτημάτων  

Ειδικοί στόχοι Ερευνητικά ερωτήματα 

1. Να διερευνηθούν οι απόψεις των 

Σχολικών Συμβούλων σχετικά με το 

νόημα που αποδίδουν οι ίδιοι στο ρόλο 

τους, πώς τον βιώνουν και τον 

αναδεικνύουν. 

1. Πώς περιγράφει και νοηματοδοτεί ο 

κάθε Σχολικός Σύμβουλος το ρόλο του 

γενικά; 

2. Να διερευνηθούν οι απόψεις των 

Σχολικών Συμβούλων σχετικά με τους 

ρόλους που θα πρέπει να έχουν ώστε να 

είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους. 

2. Ποιες ενέργειες αναφέρουν οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι ως προϋπόθεση για να είναι 

αποτελεσματικοί στο έργο τους; 

 

3. Να διερευνηθεί πώς νοηματοδοτούν οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι την αξιολόγηση των 

3. Πώς νοηματοδοτεί ο κάθε Σχολικός 

Σύμβουλος την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών; 
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εκπαιδευτικών και αν το σχετικό Π.Δ. 

επηρεάζει τον ρόλο και το έργο τους. 

4. Επηρεάζει τον ρόλο και το έργο των 

Σχολικών Συμβούλων το Π.Δ. για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και με 

ποιον τρόπο; 

 

4. Να διερευνηθεί η επίδραση πιθανών 

παραγόντων και δυσκολιών που 

εμποδίζουν την αποτελεσματική 

εκτέλεση των καθηκόντων των Σχολικών 

Συμβούλων. 

5. Ποιοι παράγοντες και δυσκολίες 

εμποδίζουν την αποτελεσματική 

εκτέλεση των καθηκόντων των Σχολικών 

Συμβούλων και γιατί εμφανίζονται; 

6. Με ποιους τρόπους οι παραπάνω 

παράγοντες και δυσκολίες θα μπορούσαν 

να ξεπεραστούν; 

5. Να διερευνηθεί η πιθανή 

διαφοροποίηση στις πεποιθήσεις των 

Σχολικών Συμβούλων για το ρόλο τους 

και ειδικά στο πλαίσιο της αξιολόγησης. 

7. Διαφοροποιούνται οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι μεταξύ τους ως προς τη 

νοηματοδότηση του ρόλου τους, της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή στους 

παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο 

τους;
37
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 Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα αφορά όλους τους ειδικούς στόχους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Συμμετέχοντες στην έρευνα 

  

Τον πληθυσμό-στόχο αποτέλεσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης) της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της 

σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive sampling). Στη σκόπιμη δειγματοληψία «γίνεται 

αξιοποίηση της πρότερης γνώσης των ερευνητών και κυρίως επιλέγονται 

συμμετέχοντες, ώστε να εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της 

ερευνητικής διαδικασίας» (Ιωσηφίδης, 2008: 64). Αναλυτικότερα «επιλέγονται 

συμμετέχοντες οι οποίοι να πληρούν κάποιο ή κάποια κεντρικά χαρακτηριστικά που 

συνάδουν με το σκοπό και το χαρακτήρα της εκάστοτε ποιοτικής έρευνας» (ό.π.). 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των Σχολικών 

Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οι τελευταίοι αποτελούν 

ανώτερα στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία θα έχουν αυξημένο ρόλο 

στην αξιολογική διαδικασία των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κομβικής 

σημασίας θέση των Σχολικών Συμβούλων για την έρευνα μας αποτελεί τον λόγο 

επιλογής της μεθόδου σκόπιμης δειγματοληψίας.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 15 Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Από αυτούς 4 ήταν 

Σύμβουλοι της Προσχολικής Αγωγής και 11 Σύμβουλοι της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Η κατηγορία της βαθμίδας εκπαίδευσης που ανήκουν (Προσχολική Αγωγή ή 

Δημοτική Εκπαίδευση) ήταν αδιάφορη, καθώς αμφότεροι έχουν τα ίδια καθήκοντα 

και αντιμετωπίζουν μία παρόμοια καθημερινότητα. Οι 15 συμμετέχοντες ήταν 

περίπου οι μισοί από τους 28 συνολικά Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης (ποσοστό 53,57%).   

Οι συμμετέχοντες Σύμβουλοι ήταν 10 γυναίκες και 5 άνδρες. Στην 

πλειοψηφία τους ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού (12) και διδακτορικού (9) τίτλου 

σπουδών, ενώ 6 από αυτούς διέθεταν περισσότερα από ένα ακαδημαϊκά πτυχία. Η 

συνολική προϋπηρεσία τους ήταν περίπου 29 έτη, ενώ οι περισσότεροι από τους 

συμμετέχοντες διένυαν την περίοδο της συνέντευξης (Μάης 2014) την πρώτη ή τη 

δεύτερη θητεία τους στη θέση του Συμβούλου (5 και 6 άτομα, αντίστοιχα). 

Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των σχολείων που έχουν υπό την καθοδήγησή τους. 

Στην εποπτεία των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής υπάγονται κατά 

προσέγγιση 180 σχολεία, ενώ στους Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης 

18. Αντίστοιχα μεγάλος είναι και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν υπό την 

καθοδήγησή τους. Κατά μέσο όρο οι Σύμβουλοι της Προσχολικής Αγωγής έχουν υπό 
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την καθοδήγησή τους 290 εκπαιδευτικούς, ενώ εκείνοι της Δημοτικής Εκπαίδευσης 

250
38

. 

 

5.2 Επιλογή ερευνητικής μεθόδου 

  

Για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων της έρευνας 

επιλέχθηκε η αξιοποίηση της ποιοτικής μεθόδου έρευνας. Οι ποιοτικές μέθοδοι 

έρευνας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στις κοινωνικές επιστήμες (Brinkmann, 2008· 

Κεδράκα, 2008· Ιωσηφίδης, 2008), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η 

Παιδαγωγική. Οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, τα οποία σύμφωνα με τον 

Ιωσηφίδη (2008) είναι: η αμεσότητα και η προσωπική εμπλοκή του ερευνητή, το 

βάθος, καθώς και η έμφαση στις διαδικασίες, στη βιωμένη εμπειρία, στα νοήματα και 

τις αναπαραστάσεις. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό -και πλεονέκτημα- της χρήσης 

ποιοτικών μεθόδων κοινωνικής έρευνας αποτελεί η δυνατότητα λεπτομερούς 

διερεύνησης των υπό εξέταση θεμάτων σε βάθος. Η έννοια του «βάθους» αναλύεται 

στη βαθμιαία απόκτηση μιας αίσθησης συμβίωσης του ερευνητή με το υπό εξέταση 

φαινόμενο ή διαδικασία, η οποία επιτυγχάνεται με την αυξημένη προσωπική του 

εμπλοκή. Η έμφαση σε διαδικασίες, στη βιωμένη εμπειρία, στα νοήματα και τις 

αναπαραστάσεις αναδεικνύει περαιτέρω ότι οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας «δίνουν 

έμφαση στις μη μετρήσιμες διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας» και 

κατανοούν τον κοινωνικό κόσμο ως «ένα πυκνό και πολλαπλό πλέγμα νοηματικών και 

ερμηνευτικών οριζόντων» (Ιωσηφίδης, 2008: 27). Σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικές 

κανονικότητες είναι μόνιμα ασταθείς και μεταβαλλόμενες και, αν δε μελετηθούν σε 

βάθος, η κατανόηση του κοινωνικού κόσμου είναι μόνο επιφανειακή. 

 Πρόσθετο λόγο επιλογής της ποιοτικής προσέγγισης αποτελεί και ότι απαντά 

κυρίως στα ερωτήματα τι (τι συμβαίνει εδώ;) και πώς (πώς νοηματοδοτούνται και 

ερμηνεύονται διαφορετικά συγκεκριμένες κοινωνικές διαδικασίες, δράσεις και 

πρακτικές). Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνονται μέσω της σε βάθος 

μελέτης κοινωνικών διαδικασιών (processes) από τον ερευνητή, ο οποίος προσπαθεί 

να αποκτήσει πρόσβαση σε βιωμένες εμπειρίες, να κατανοήσει πώς 

νοηματοδοτούνται και σχηματίζονται έννοιες και αναπαραστάσεις, καθώς και ποιες 

επιπτώσεις έχουν στην κοινωνική ζωή (Ιωσηφίδης, 2008). 

 

5.3 Η ημι-δομημένη συνέντευξη ως ερευνητική τεχνική 

  

Από την ευρεία γκάμα των ερευνητικών τεχνικών συλλογής ποιοτικών 

δεδομένων, επιλέχθηκε ως καταλληλότερη για τη διεξαγωγή της έρευνας η ποιοτική 

συνέντευξη (qualitative interview). Η ποιοτική συνέντευξη ορίστηκε από τον 

Brinkmann (2008) ως μία πρακτική διαλόγου, στην οποία η γνώση παράγεται μέσω 

της αλληλεπίδρασης συνεντευκτή-συνεντευξιαζόμενου. Η ποιοτική συνέντευξη 
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 Τα δημογραφικά στοιχεί των Σχολικών Συμβούλων παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα της εργασίας (Π.2). 
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διαφοροποιείται από μια απλή, τυπική διαδικασία διαλόγου, καθώς αποσκοπεί στην 

προσέγγιση της αληθινής πραγματικότητας μέσω της υπέρβασης κοινωνικών 

στεγανών που δυσχεραίνουν το διάλογο (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Σε αυτό 

το πλαίσιο, ο ερευνητής-συνεντευκτής παρέχει ελευθερία στον ομιλητή και 

περιορίζεται στο να κατευθύνει τη συνέντευξη σε βασικά θέματα που επιθυμεί 

(Brinkmann, 2008· Ιωσηφίδης, 2008· Κεδράκα, 2008· Μαντζάρης, 2012). Βασικό 

πλεονέκτημα της συνέντευξης αποτελεί ότι επιτρέπει στον ερευνητή να δει τα 

κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τα «μάτια» των κοινωνικών υποκειμένων, δηλαδή να 

κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές, στάσεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων 

(Ιωσηφίδης, 2008). Ο τύπος συνέντευξης που επιλέχθηκε είναι η ημι-δομημένη 

συνέντευξη (semi-directive interview). Επιλέχθηκε γιατί συγκεντρώνει μία σειρά 

χαρακτηριστικών που εξυπηρετούν αποτελεσματικά τη συγκέντρωση πληροφοριών 

στο ερευνητικό πλαίσιο της παρούσης εργασίας. Η ημι-δομημένη συνέντευξη ξεκινά 

από ένα αρχικό θέμα, αλλά στη συνέχεια η διεξαγωγή της βασίζεται στις απαντήσεις 

του συνεντευξιαζόμενου (Μαντζάρης, 2012). Αν και διαθέτει ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων, εμφανίζει μεγάλη ευελιξία ως προς τη σειρά 

διατύπωσης των ερωτήσεων στον συνεντευξιαζόμενο, αλλά και ως προς την 

τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων με βάση τον συνεντευξιαζόμενο 

(Brinkmann, 2008· Ιωσηφίδης, 2008). Η επιλογή της ημι-δομημένης συνέντευξης 

εξυπηρετεί τόσο τη συλλογή σχετικών με την έρευνα πληροφοριών όσο και τον 

έλεγχο υποθέσεων ή την υπόδειξη νέων (Cohen & Manion, 2000). 

Μετά την επιλογή της ερευνητικής τεχνικής ακολούθησε η σύνταξη του 

οδηγού της συνέντευξης των Σχολικών Συμβούλων
39

. Ο οδηγός της συνέντευξης 

συντάχθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια 

επίτευξης των επιμέρους στόχων της έρευνας. Η κατασκευή των ερωτήσεων έγινε με 

γνώμονα να προωθεί τη συλλογή απαντήσεων από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 

οι οποίες θα εμπεριείχαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αναζητά ο 

ερευνητής.  

Για την αποτελεσματική συλλογή ακριβέστερων δεδομένων, συντάχθηκαν για 

κάθε ερευνητικό ερώτημα επιμέρους ερωτήσεις για τη συνέντευξη με τους Σχολικούς 

Συμβούλους. Οι ερωτήσεις προέκυψαν από τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία 

αντιστοιχούν. Για παράδειγμα, προκειμένου να απαντηθεί μία όσο το δυνατόν μια πιο 

ολοκληρωμένη απάντηση για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα: «Πώς περιγράφει και 

νοηματοδοτεί ο κάθε Σχολικός Σύμβουλος το ρόλο του γενικά;», κατασκευάστηκαν οι 

επιμέρους ερωτήσεις της συνέντευξης που είναι: 1
η
) «Θα μπορούσατε να μου 

περιγράψετε με 2 λόγια ποιο είναι το έργο σας ως Σχολικός Σύμβουλος;» 2
η
) «Ποιες 

είναι οι ενέργειες που αναμένεται να κάνετε ως Σχολικός Σύμβουλος;» 3
η
) «Τι 

επιδιώκετε να πετύχετε ως Σχολικός Σύμβουλος στην εκπαίδευση;» 4
η
) «Τι είναι αυτό 

που θέλετε να πετύχετε κατά προτεραιότητα;» 5
η
) «Τι κάνετε για να το καταφέρετε;» 6

η
) 

«Πότε είστε ευχαριστημένος/η από τα αποτελέσματα του έργου σας;» 7
η
) «Για ποιους 

λόγους θεωρείτε το ρόλο σας σημαντικό;». Το σκεπτικό της σύνταξης και αξιοποίησης 
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 Ο οδηγός συνέντευξης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της εργασίας (Π.1). 
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των επιμέρους ερωτήσεων της συνέντευξης συνίσταται στο ότι μπορούν να 

οδηγήσουν στη συλλογή όλων εκείνων των απαραίτητων δεδομένων που απαντούν 

στο βασικό ερευνητικό ερώτημα, το οποίο στην υπό αναφορά περίπτωση είναι η 

γενική περιγραφή και νοηματοδότηση του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου από τα 

ίδια τα πρόσωπα που στελεχώνουν το θεσμό. Με παρόμοιο τρόπο έγινε και η 

σύνθεση των υπόλοιπων ερωτήσεων της συνέντευξης. Η συνολική αντιστοιχία 

ερευνητικών ερωτημάτων και επιμέρους ερωτήσεων της συνέντευξης παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 Πίνακας 6: Αντιστοιχία ερευνητικών ερωτημάτων και ερωτήσεων της συνέντευξης  

Ερευνητικά ερωτήματα Ερωτήσεις της συνέντευξης 

 

 

 

 

 

1. Πώς περιγράφει και νοηματοδοτεί ο 

κάθε Σχολικός Σύμβουλος το ρόλο του 

γενικά; 

1
η
) Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε με 2 

λόγια ποιο είναι το έργο σας ως Σχολικός 

Σύμβουλος; 

2
η
) Ποιες είναι οι ενέργειες που αναμένεται να 

κάνετε ως Σχολικός Σύμβουλος; 

3
η
) Τι επιδιώκετε να πετύχετε ως Σχολικός 

Σύμβουλος στην εκπαίδευση; 

4
η
) Τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε κατά 

προτεραιότητα; 

5
η
) Τι κάνετε για να το καταφέρετε; 

6
η
) Πότε είστε ευχαριστημένος/η από τα 

αποτελέσματα του έργου σας; 

7
η
) Για ποιους λόγους θεωρείτε το ρόλο σας 

σημαντικό; 

 

 

 

2. Ποιες ενέργειες αναφέρουν οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι ως προϋπόθεση για 

να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους; 

8
η
) Ποιες ενέργειές σας θεωρείτε πιο 

αποτελεσματικές για να υποστηρίξετε τους 

εκπαιδευτικούς σε όλα αυτά που αναφέρατε πριν; 

9
η
) Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχετε άλλους 

ρόλους ή αρμοδιότητες, ώστε να εκπληρώνετε 

αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά σας; 

10
η
) Αν και, ποιοι είναι αυτοί; Γιατί το λέτε αυτό; 

11
η
) Τι χαρακτηρίζει κατά τη γνώμη σας έναν 

επιτυχημένο Σχολικό Σύμβουλο; 

 

3. Πώς νοηματοδοτεί ο κάθε Σχολικός 

Σύμβουλος την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών; 

12
η
) Τι σημαίνει για εσάς το νέο πλαίσιο για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; 

13
η
) Θεωρείτε ότι η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη σήμερα; 

14
η
) Γιατί; Δώστε μου ένα παράδειγμα. 

 

 

4. Επηρεάζει τον ρόλο και το έργο των 

Σχολικών Συμβούλων το Π.Δ. για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και με 

ποιον τρόπο; 

15
η
) Πώς εμπλέκεται ο Σχολικός Σύμβουλος στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το 

Π.Δ.; 

16
η
) Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με το νέο 

ρόλο που καλείστε να αναλάβετε; Νομίζετε ότι 

αυτός ο νέος ρόλος αλλάζει σε κάτι το έργο του 

Σχολικού Συμβούλου; Αλλάζει κάτι στη σχέση 

του Σχολικού Συμβούλου με τους 

εκπαιδευτικούς; 

17
η
) Μπορεί ο συμβουλευτικός ρόλος να 

συμβαδίσει με τον αξιολογικό ρόλο και με ποιον 
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τρόπο; 

 

 

 

 

5. Ποιοι παράγοντες και δυσκολίες 

εμποδίζουν την αποτελεσματική 

εκτέλεση των καθηκόντων των 

Σχολικών Συμβούλων και γιατί 

εμφανίζονται; 

18
η
) Είστε ικανοποιημένος/η από το επάγγελμά 

σας; 

19
η
) Θεωρείτε ότι υπάρχουν παράγοντες που 

εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων σας; 

20
η
) Ποιοι είναι αυτοί; Δώστε παραδείγματα. 

21
η
) Έχετε συναντήσει ή συναντάτε δυσκολίες 

στο έργο σας; Δώστε παραδείγματα. 

22
η
) Με ποιον τρόπο επηρεάζουν το έργο σας οι 

διάφορες δυσκολίες; 

23
η
) Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι εμφανίζονται 

και υπάρχουν αυτοί οι αποτρεπτικοί παράγοντες 

και δυσκολίες; 

6. Με ποιους τρόπους οι παραπάνω 

παράγοντες και δυσκολίες θα μπορούσαν 

να ξεπεραστούν; 

24
η
) Πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν; 

7. Διαφοροποιούνται οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι μεταξύ τους ως προς τη 

νοηματοδότηση του ρόλου τους, της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή στους 

παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο 

τους; 

Οι απαντήσεις σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα θα 

προκύψουν έμμεσα από τις προηγούμενες 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών και όχι μέσω 

κάποιων ειδικών ερωτήσεων συνέντευξης. 

 

5.4 Περιγραφή διαδικασίας συνέντευξης 

 
 Η διαδικασία υλοποίησης των συνεντεύξεων διεξήχθη τον Μάιο του 2014 και 

διήρκεσε 1 περίπου μήνα (5/5-2/6). Η χρονική στιγμή δεν επιλέχθηκε τυχαία, αλλά 

διότι το σχολικό έτος στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται λίγο 

πριν τη λήξη του (συγκεκριμένα ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου κάθε έτους) και η 

καθημερινότητα των Σχολικών Συμβούλων αποφορτίζεται σε σημαντικό βαθμό. 

Επίσης, η εν λόγω περίοδος προκρίθηκε, καθώς οι Σύμβουλοι προετοιμάζονται για τη 

σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, στην οποία περιγράφουν τη δράση τους στην 

περιφέρεια ευθύνης τους.  

Αρχικά, όσον αφορά στην προεργασία της διαδικασίας, επιδιώχθηκε η άμεση 

επικοινωνία του ερευνητή με τους υποψήφιους συνεντευξιαζόμενους, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα και η προθυμία τους για συμμετοχή στην ερευνητική 

προσπάθεια. Η τηλεφωνική επικοινωνία αποσκοπούσε σε μια πρώτη γνωριμία με του 

Σχολικούς Συμβούλους και τη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και 

αμοιβαίου σεβασμού. Στις τηλεφωνικές επαφές έγινε αναλυτική ενημέρωση για το 

θέμα της έρευνας με παροχή από τον ερευνητή οποιασδήποτε διευκρίνησης του 

ζητήθηκε. Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι η αξιοποίηση του μαγνητοφώνου γίνεται 

αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης του ερευνητή στη διαδικασία της ανάλυσης 

των αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των 

Συμβούλων για τη χρήση του. Τέλος, στις τηλεφωνικές επαφές συμφωνήθηκε ο 

ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής των συνεντεύξεων
40

. 
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 Για τη διαδικασία πρόσβασης βλέπε το Παράρτημα (Π.1.).   
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 Ως προς τον τόπο διεξαγωγής, αυτός ήταν ο χώρος του γραφείου κάθε 

Σχολικού Συμβούλου. Η επιλογή του χώρου αποσκοπούσε στην εξασφάλιση ενός 

κατάλληλου χώρου, στον οποίο συνεντευκτής και συνεντευξιαζόμενος θα μπορούσαν 

να συνομιλήσουν ανενόχλητοι, χωρίς διακοπές. Επίσης, κριτήριο επιλογής του εν 

λόγω χώρου αποτέλεσε η δυνατότητα που προσφέρει στον συνεντευξιαζόμενο 

προκειμένου να αισθανθεί άνετα και να εκφραστεί με ειλικρίνεια παραθέτοντας τις 

απόψεις του για το υπό εξέταση θέμα.  

 

5.5 Ανάλυση των δεδομένων
41

 

 

 Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την αξιοποίηση του μοντέλου ανάλυσης 

ποιοτικών δεδομένων των Miles & Huberman, το οποίο ανέπτυξαν στο έργο τους 

«Qualitative Data Analysis» το 1994. Η λογική της ανάλυσης ακολουθεί τρία στάδια. 

Τα στάδια μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ως εξής (Miles & Huberman, 1994): 

Στο πρώτο στάδιο, της αφαίρεσης των δεδομένων (data reduction), ο 

ερευνητής μελετά αν θα χρησιμοποιήσει όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του 

από τη συνέντευξη. Προκειμένου να βοηθηθεί στο έργο του, είναι σημαντικό να δει 

την αντιστοιχία των ερωτημάτων της έρευνας με τα ερωτήματα της συνέντευξης. Σε 

αυτό το στάδιο είναι σημαντικό ο ερευνητής να διαβάσει όλη τη συνέντευξη, ώστε να 

διαπιστώσει αν προκύπτει: (α) κάτι καινούργιο, που δεν το είχε σκεφτεί ως ερώτημα 

ή ως πιθανή απάντηση, (β) πιθανές αντιφάσεις στα λεγόμενα του συνεντευξιαζόμενου 

που δείχνουν τι πραγματικά πιστεύει, (γ) το τελικό νόημα που βγαίνει από κάθε 

συνέντευξη. Τελικά, οι απαντήσεις θα πρέπει να κωδικοποιηθούν με λέξεις ή 

σύντομες φράσεις, ώστε να εμπερικλείουν τι θέλει να πει ο κάθε πληροφορητής. Η 

κωδικοποίηση αυτή θα οδηγήσει από τη μια στην εύκολη ανάκληση της πληροφορίας 

από τον ερευνητή (να θυμόμαστε εύκολα τι είπε ο καθένας κοιτώντας μόνο τους 

κωδικούς) και από την άλλη στην εμφάνιση επαναλαμβανόμενων απαντήσεων που θα 

φτιάξουν μια σημαντική κατηγορία ανάλυσης δεδομένων.  

  Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων (data 

display). Σε αυτό το στάδιο ο ερευνητής πρέπει να αποφασίζει με ποιον τρόπο θα 

αναδείξει τα δεδομένα που συνέλεξε. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με ποικίλους 

τρόπους όπως λ.χ. μέσω περιλήψεων, πινάκων, διαγραμμάτων, καταλόγων, δικτύων. 

 Το μοντέλο ολοκληρώνεται με το τρίτο στάδιο της εξαγωγής των 

συμπερασμάτων (conclusion drawing and verification). Στο στάδιο αυτό ο 

ερευνητής ελέγχει το νόημα που έχει αποδώσει στα δεδομένα σε σχέση πάντα με τη 

βιβλιογραφία. Επίσης, συνδέει τα δεδομένα του με προηγούμενες έρευνες, τις οποίες 

έχει παρουσιάσει στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας του. 
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 Ο τρόπος ανάλυσης παρουσιάζεται στο Παράρτημα της εργασίας (Π.3). Εκεί 

περιλαμβάνεται ως παράδειγμα η απομαγνητοφώνηση μίας ενδεικτικής συνέντευξης 

με έναν Σχολικό Σύμβουλο, ενώ στη συνέχεια επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο 

αναλύθηκαν τα δεδομένα της συγκεκριμένης συνέντευξης (πρόκειται για το στάδιο 

αφαίρεσης των δεδομένων του μοντέλου των Miles & Huberman (1994) που 

παρουσιάζεται σε αυτό το υποκεφάλαιο).    

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4lU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR5&sig=1dfZv8OzmYJKBRuayF2JGwG3LoQ&dq=Qualitative+Data+Analysis&prev=http://scholar.google.com/scholar%3Fq%3DQualitative%2BData%2BAnalysis%26num%3D100%26hl%3Den%26lr%3D
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5.6 Περιορισμοί 

  

Πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, διαπιστώθηκε ότι υφίστανται 

ορισμένοι πιθανοί περιορισμοί που μπορούν να προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

συγκριμένης ποιοτικής έρευνας. Αρχικά, το μέγεθος του δείγματος είναι 

περιορισμένο και δεν επιτρέπει τη γενίκευση των όποιων αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων προκύψουν από τη διεξαγωγή της έρευνας. Επιπλέον, η υλοποίηση 

μιας μελέτης περίπτωσης για το εν λόγω θέμα πιθανώς δεν αποτελεί την 

προσφορότερη μεθοδολογική επιλογή, διότι οι συνθήκες εργασίας των υπό μελέτη 

στελεχών της εκπαίδευσης διαφοροποιούνται έντονα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

κάθε γεωγραφικής περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι συνθήκες εργασίας στα αστικά 

κέντρα είναι διαφορετικές από την επαρχία με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα 

τις δυσκολίες στη μετακίνηση των Συμβούλων. Επομένως, η αντιπροσωπευτικότητα 

των ευρημάτων περιορίζεται μόνο στους Σχολικούς Συμβούλους που εργάζονται σε 

αστικές περιοχές. Πρόσθετα, αμφίβολος είναι ακόμα και ο βαθμός της 

αντιπροσωπευτικότητας των εκφραζόμενων απόψεων, καθώς το υπό εξέταση θέμα 

της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αποτελεί μία πρωτόγνωρη εμπειρία χωρίς 

παρελθοντικό προηγούμενο για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Τέλος, μία 

ακόμη δυσκολία που μπορεί να προκύψει είναι οι Σύμβουλοι να είναι ιδιαίτερα 

φειδωλοί στις απαντήσεις τους, διότι πολλές βασικές πληροφορίες για τη διαδικασία 

της αξιολόγησης (λ.χ. πότε θα ξεκινήσει) δεν έχουν γνωστοποιηθεί, αλλά και επειδή 

αποτελεί ένα θέμα που διαχρονικά προκαλεί εντάσεις και προστριβές στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
42,43

 

 

6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

6.1.1 Περιγραφή του ρόλου 

 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που απασχόλησε την εργασία ήταν: «Πώς 

περιγράφει και νοηματοδοτεί ο κάθε Σχολικός Σύμβουλος το ρόλο του γενικά;». 

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα, στη συνέντευξη ζητήθηκε από τους ΣΣ να 

περιγράψουν συνοπτικά ποιο είναι το έργο τους και οι αναμενόμενες ενέργειες που 

αναμένεται να κάνουν ως ΣΣ. Επίσης, κλήθηκαν να εκφράσουν τι επιδιώκουν να 

πετύχουν ως ΣΣ στην εκπαίδευση, αν υπάρχει κάτι που θέλουν να πετύχουν κατά 

προτεραιότητα, καθώς και να αναφερθούν στις ενέργειες επίτευξης των 

προτεραιοτήτων τους. Ακόμη, οι ΣΣ κλήθηκαν να πουν πότε αισθάνονται 

ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα του έργου τους, καθώς και για ποιους λόγους 

θεωρούν το ρόλο τους σημαντικό. 

Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αρχικά παρουσιάζονται 

όλοι οι ρόλοι που προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων. Στη συνέχεια, στη 

συνόψιση των ρόλων που ακολουθεί γίνεται μια γενικότερη ομαδοποίηση των ρόλων 

του θεσμού, καθώς αρκετοί αποτελούν, όπως τεκμηριώνεται, επιμέρους διαστάσεις 

γενικότερων-βασικών ρόλων του θεσμού. Επιπλέον, σε όλα τα ερωτήματα της 

συνέντευξης που αφορούν το πρώτο ερευνητικό ερώτημα γίνεται προσπάθεια να 

συσχετιστούν και να συνδεθούν οι απαντήσεις των ΣΣ με τους βασικούς ρόλους που 

οι ίδιοι προσέδωσαν στο θεσμό.         

 

6.1.1.1 Επιμορφωτικός ρόλος 

 

Το σύνολο των 15 ΣΣ που πήραν μέρος στην έρευνα νοηματοδότησαν το ρόλο 

του θεσμού ως επιμορφωτικό, καθώς θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις περιφέρειές τους. Αυτή η άποψή τους είναι 

σύμφωνη και με το Καθηκοντολόγιο του θεσμού, στο οποίο αναφέρεται σαφώς ότι 

είναι επιφορτισμένοι με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους. 

Τον επιμορφωτικό τους ρόλο τον αντιλαμβάνονται κυρίως ως διοργάνωση 

επιμορφωτικών δράσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ημερίδων ή 

διημερίδων, σεμιναρίων και θεσμοθετημένων ή μη συναντήσεων με τους 

εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους. Η επιλογή των πεδίων και των θεμάτων των 

επιμορφώσεων γίνεται, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ΣΣ, κατά κύριο λόγο από τους 

                                                           
42

 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη σειρά των ερευνητικών 

ερωτημάτων, όπως αυτά διατυπώθηκαν στον οδηγό της συνέντευξης των Σχολικών 

Συμβούλων. 
43

 Στο κείμενο χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος για λόγους εκφραστικής 

συντομίας. 
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ίδιους, αφού ερευνήσουν και διαπιστώσουν επακριβώς, μέσω συζητήσεων με τους 

εκπαιδευτικούς και παρατηρήσεις στα σχολεία, ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους. Στις επιμορφώσεις, ορισμένοι από τους ΣΣ 

ανέφεραν ότι προσκαλούν εξειδικευμένους συμβούλους και ομιλητές ανάλογα με τη 

θεματική κάθε δράσης, αν και οι περισσότεροι ανέφεραν ότι κύριοι επιμορφωτές 

είναι οι ίδιοι. Οι εν λόγω δράσεις διοργανώνονται κυρίως στο χώρο του σχολείου ή σε 

εξωσχολικούς χώρους, κυρίως όταν οι δράσεις αφορούν μεγάλο αριθμό 

εκπαιδευτικών από πολλά σχολεία (όπως λ.χ. αίθουσες που παραχωρούνται από τους 

Δήμους όπου εδρεύουν οι σχολικές μονάδες). 

Ο επιμορφωτικός ρόλος των ΣΣ ορίστηκε από δύο συνεντευξιαζόμενους ως 

προσπάθεια να φέρουν σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με νέες μεθόδους διδασκαλίας 

και γενικά με τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση: «πάρα πολλές φορές έχω αφιερώσει 

σεμινάρια και εκπαίδευση, πάνω σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, όχι στους 

κλασσικούς» (ΣΣ8), «καταρχήν το έργο είναι επιμορφωτικό, να φέρνεις τους 

συναδέλφους σου σε επαφή με τα νέα δεδομένα» (ΣΣ11). Για έναν από τους ΣΣ, οι 

επιμορφωτικές του δράσεις αποβλέπουν στην αλλαγή της παιδαγωγικής νοοτροπίας 

των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν: «προσπαθώ να 

αλλάξω τη λογική τους από το δασκαλοκεντρικό και παραδοσιακό μοντέλο να πάμε λίγο 

στο μαθητοκεντρικό, να εκχωρήσουν λίγη από την αρμοδιότητα που έχουνε για τη 

μάθηση και στους ίδιους τους μαθητές, να μπορέσουν οι μαθητές να συνθέσουν, να 

ψάξουν, να ερευνήσουν, να υποστηρίξουν, γενικά να συμμετέχουν στην όλη αυτή 

διαδικασία» (ΣΣ10). Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ΣΣ του δείγματος, οι 

επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών αποσκοπούν στον εντοπισμό των αδυναμιών των 

εκπαιδευτικών, την αποδοχή και κατανόηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των 

σημείων όπου υστερούν, καθώς και την εξάλειψη των αδυναμιών αυτών. Η 

διαπίστωση αυτή ισχύει κυρίως για παιδαγωγικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα 

διαπροσωπικών σχέσεων.  

Επιχειρώντας την εξαγωγή ενός πρώτου συμπεράσματος, μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί για όλους τους ΣΣ του 

δείγματος της έρευνας βασικό ρόλο του θεσμού και αφορά δύο πτυχές: 1) τη 

διοργάνωση των δράσεων: από τον καθορισμό του θέματος και την εύρεση 

κατάλληλου χώρου μέχρι την εξασφάλιση της συμμετοχής κατάλληλων 

επιμορφωτών, καθώς και 2) το περιεχόμενο  της ίδιας της επιμόρφωσης, δηλαδή τον 

τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει ο ΣΣ στην επιμόρφωση (λ.χ. αν θα είναι 

συντονιστής μιας συζήτησης ή θα κάνει διάλεξη ή θα πραγματοποιήσει ο ίδιος μια 

δειγματική διδασκαλία ή θα τη σχεδιάσει επί χάρτου). Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ο μοναδικός ρόλος που αναφέρθηκε από το 

σύνολο των συνεντευξιαζόμενων (πολλοί ΣΣ αναφέρθηκαν εκτενώς και 

συγκεκριμένα στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, ενώ σε ορισμένες συνεντεύξεις 

η αναφορά προέκυψε έμμεσα από τη συνολική συζήτηση), γεγονός που αναδεικνύει 

ότι οι ΣΣ του δείγματος αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως κατεξοχήν επιμορφωτικό.           

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να προστεθούν και οι αναφορές 5 από τους 15 ΣΣ 

της έρευνας, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο ρόλος του ΣΣ αφορά και την επιμόρφωση των 
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γονέων των μαθητών πάνω σε διάφορα θέματα που τους αφορούν. 2 από τους 5 ΣΣ 

ανέφεραν ότι υλοποιούν απογευματινές συναντήσεις με τους γονείς: «κάνω 

συναντήσεις απογευματινές με γονείς, επιμορφώσεις στους γονείς» (ΣΣ6), «κάνω τα 

απογεύματα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουνε μόνο στόχο τους γονείς» (ΣΣ8), ενώ 

ένας τρίτος προσδιόρισε το περιεχόμενο των συγκεκριμένων επιμορφώσεων: «Ένα 

μεγάλο κομμάτι αφορά και τους γονείς. Πραγματοποιούνται πολλά επιμορφωτικά 

σεμινάρια προς τους γονείς σε σχέση βέβαια με θέματα που είναι παιδαγωγικά, που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και κυρίως (για) να αναπτύξουν καλές σχέσεις 

συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια» (ΣΣ3). Οι άλλοι 2 ανέφεραν 

ότι ο ΣΣ δίνει «συχνές συμβουλές στους γονείς» (ΣΣ12) και ότι «είναι ο σύμβουλος της 

σχολικής αγωγής με τους γονείς» (ΣΣ15). 

Συνολικά για τον επιμορφωτικό ρόλο, οι ΣΣ του δείγματος τον διακρίνουν σε 

δύο κατηγορίες: 1) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους πάνω 

σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και σε επίκαιρα παιδαγωγικά θέματα με 

κοινό στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου και 2) την 

επιμόρφωση των γονέων στα σχολεία ευθύνης τους πάνω σε παιδαγωγικά θέματα που 

στόχο έχουν κυρίως την καλύτερη επικοινωνία και αλληλοκατανόηση των 

οικογενειών των μαθητών και του σώματος των εκπαιδευτικών. Ο επιμορφωτικός 

ρόλος του θεσμού των ΣΣ συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές (συνολικά 20: 15 

για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 5 των γονέων) από όλους τους ρόλους 

που αναφέρθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους, γεγονός που επιτρέπει την 

περαιτέρω ενίσχυση του αρχικού συμπεράσματος της έρευνας που είναι ότι οι ΣΣ του 

δείγματος της έρευνας νοηματοδοτούν το ρόλο τους πρωταρχικά ως επιμορφωτικό.    

 

6.1.1.2 Υποστηρικτικός-ενισχυτικός ρόλος 

 

12 στους 15 ΣΣ νοηματοδότησαν το ρόλο του ΣΣ ως υποστηρικτικό-

ενισχυτικό για τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, δεν αντιλαμβάνονται και οι 12 ΣΣ την 

υποστήριξη και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με τον ίδιο τρόπο, αλλά οι απόψεις 

τους διαφέρουν. Αναλυτικότερα, 2 από αυτούς αντιλαμβάνονται την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών ως «καθημερινή ενίσχυση στην εκπαιδευτική πράξη» (ΣΣ1) και 

καθημερινή βοήθεια: «με ενδιαφέρει περισσότερο να βοηθάμε στο τι θα κάνουν την 

επόμενη μέρα» (ΣΣ4). Άλλοι 2 έδωσαν μία ψυχολογική διάσταση στην υποστήριξη: 

«ψυχολογική ενίσχυση εκπαιδευτικών για επίλυση προβλημάτων με γονείς» (ΣΣ3), «το 

θεσμό τον βλέπω σχεδόν ιεραποστολικά, με μια τάση προστασίας, μπορούν να 

απευθυνθούν σε κάποιον να μιλήσουν χωρίς να φοβούνται» (ΣΣ11). Ο ΣΣ3 ανέφερε 

και μία άλλη διάσταση της ενίσχυσης: «…ενισχύω τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές και την παιδαγωγική τους συμπεριφορά». 

Ένας ΣΣ έδωσε στην υποστήριξη μία πιο ευρεία έννοια: «υποστηρικτικός με κάθε 

έννοια, με επιμόρφωση, με συμβουλευτική, με φιλικές σχέσεις» (ΣΣ5). Άλλοι 2 

δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται την υποστήριξη ως μια μεντορική σχέση, η οποία 

σκοπό έχει την παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς: «…μία λογική μέντορα (…) 

λογική υποστήριξης και βοήθειας» (ΣΣ6), «Εάν ο δάσκαλος δεν δει από εσένα που 
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είσαι ο μέντορας, υποτίθεται το πρότυπο-expert, το πώς κάνεις το μάθημα, (…) τι να 

προσέξει αυτός, πώς μετά θα έρθει να τον αξιολογήσεις…;» (ΣΣ15). Άλλοι 2 ΣΣ (ΣΣ7, 

ΣΣ9) οριοθέτησαν την υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο μιας 

συμβουλευτικής σχέσης. Μάλιστα, ένας από αυτούς δήλωσε ότι θεωρεί το 

συμβουλευτικό-εμψυχωτικό-μεντορικό ρόλο τον πιο σπουδαίο ρόλο του θεσμού, 

καθώς ο ΣΣ δρα «τονώνοντας την αυτοπεποίθηση και το ηθικό του εκπαιδευτικού (…) 

πρώτα-πρώτα στηρίζει το συνάδελφο» (ΣΣ9). Επιπλέον, άλλοι 2 ανέλυσαν το 

συγκεκριμένο ρόλο χρησιμοποιώντας την ίδια σχεδόν πανομοιότυπη φράση: «να 

στηρίζει, να καθοδηγεί, να βοηθά» (ΣΣ10), «να στηρίζει, να καθοδηγεί και να ενισχύει 

το έργο των εκπαιδευτικών (…) με ενδιαφέρει να είμαι βοηθητική και όχι ελεγκτική» 

(ΣΣ13). Ο ΣΣ2 αναφέρθηκε στον υποστηρικτικό ρόλο ονομαστικά, χωρίς να 

αναδεικνύεται πώς ακριβώς τον νοηματοδοτεί. 

Επιχειρώντας το σχολιασμό των ευρημάτων της παραπάνω παραγράφου, οι 

περισσότεροι ΣΣ του δείγματος αντιλαμβάνονται την υποστήριξη και την ενίσχυση 

των εκπαιδευτικών ως παροχή βοήθειας στους τελευταίους σε πολλαπλά επίπεδα. Η 

βοήθεια αυτή μπορεί να συνίσταται στην παροχή συμβουλών σχετικά με θέματα 

παιδαγωγικού ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική πράξη, την παροχή ψυχολογικής 

υποστήριξης σχετικά με αγχώδεις καταστάσεις που σχετίζονται με διαφωνίες γονέων 

και εκπαιδευτικών (ή ακόμα και καταγγελίες των πρώτων σε βάρος των δεύτερων), 

την τόνωση του ηθικού των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ΣΣ-

εκπαιδευτικών, καθώς και τη συνδρομή των ΣΣ ως προς την εύρεση πρόσφορων 

λύσεων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για προβλήματα που τους ταλανίζουν 

στο πλαίσιο μιας συμβουλευτικής μεταξύ τους σχέσης. Η βοήθεια που παρέχουν οι 

ΣΣ -ανεξάρτητα από τη μορφή που αυτή μπορεί να λάβει- αποσκοπεί στη βελτίωση 

της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών τόσο σε διδακτικό όσο και σε διαπροσωπικό 

και ψυχολογικό επίπεδο. Οι ΣΣ του δείγματος της έρευνας θεωρούν τον 

υποστηρικτικό ρόλο εξίσου σημαντικό με τον επιμορφωτικό, γεγονός που 

αναδεικνύεται από τη συχνότητα των αναφορών σε αυτόν (αναφέρθηκαν οι 12 από 

τους 15 ΣΣ του δείγματος), αλλά και από το διαφορετικό νόημα που προσέδωσε κάθε 

ένας από τους ΣΣ στην υποστήριξη και την ενίσχυση. Όπως αναδείχθηκε, το κύριο 

νόημα που αποδίδουν οι ΣΣ στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι η παροχή 

βοήθειας σε αυτούς σε πολλαπλό επίπεδο, εύρημα που ενισχύει την απόδοση στον εν 

λόγω ρόλο του πρόσθετου επιθέτου «υποστηρικτικός-βοηθητικός ρόλος».    

3 ΣΣ υποστήριξαν ότι ο ρόλος αφορά τη στήριξη οικογενειών και παιδιών. 

Οι αναφορές διαφοροποιούνται σε έκταση και εστιάζουν και εδώ σε διαφορετικές 

πτυχές: 

 

«να στηρίζω τις οικογένειες των παιδιών και τα ίδια τα παιδιά» (ΣΣ2), 

 

«…παρότι επισημαίνεις πράγματα, παρότι θέλεις να βοηθήσεις, δεν υπάρχουν 

υποστηρικτικές δομές της Πολιτείας σε πρωτογενές επίπεδο (…) δηλαδή διαπιστώνεις 

ότι πράγματι μία οικογένεια είναι σε κρίση, ή ότι έχει ανάγκη από βοήθεια, όχι 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 101 
 

απαραίτητα οικονομική. Δεν έχεις που να παραπέμψεις αυτούς τους ανθρώπους. Οι 

υποστηρικτικές δομές απουσιάζουν από τα σχολεία» (ΣΣ6), 

 

«Είναι πολύ καλή η δουλειά μας, έχει να κάνει με τα παιδιά, με τους γονείς τους και 

μπορούμε να βοηθήσουμε και στο κομμάτι αυτό το κοινωνικό πάρα πολύ σήμερα που 

έχουμε αυτή τη κρίση. Γενικά ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός, ο πιο 

σημαντικός ίσως. Ο θεσμός δηλαδή (…) ‘λαδώνει’ τις πληγές των ανθρώπων ενηλίκων 

και ανηλίκων και νομίζω ότι μεγάλη πρόκληση για όλους τους εκπαιδευτικούς από 

οποιοδήποτε θέση και εάν είναι (…) όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό» (ΣΣ15). 

 

Η πρώτη αναφορά είναι περιορισμένη, ενώ δεν αναδεικνύει πώς ακριβώς 

εννοεί ο συγκεκριμένος ΣΣ την ενίσχυση των οικογενειών και των παιδιών. Στη 

δεύτερη, η εν λόγω ενίσχυση προκύπτει έμμεσα, ενώ η αναφορά επικεντρώνεται 

κυρίως στην ανυπαρξία υποστηρικτικών δομών από την Πολιτεία για τις οικογένειες 

των μαθητών που τις έχουν ανάγκη. Η τρίτη αναφέρεται στις επιπτώσεις τις 

οικονομικής κρίσης, οι οποίες είναι επόμενο να επηρεάζουν τις οικογένειες των 

μαθητών ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Κοινό στοιχείο όλων των 

αναφορών αποτελεί η προσθήκη μιας κοινωνικής διάστασης στο ρόλο του ΣΣ, η 

οποία συνίσταται σε ενέργειές του που μπορούν να ανακουφίσουν ζητήματα που 

αφορούν πολλές οικογένειες μαθητών στα σχολεία της περιφέρειάς τους. Από τα 

αποσπάσματα αναδεικνύεται ότι η εμπλοκή των ΣΣ στη στήριξη των οικογενειών 

αφορά κυρίως τη συνεργασία του ΣΣ με εκπαιδευτικούς, θεσμοθετημένες υπηρεσίες 

και κατάλληλους υποστηρικτικούς φορείς, καθώς και την παραπομπή των μαθητών 

και των οικογενειών τους σε δομές υποστήριξης προκειμένου να ενισχυθούν και να 

ξεπεράσουν τα όποια προβλήματά τους. Τα θέματα που μπορεί να απασχολούν μια 

οικογένεια είναι ποικίλα· οικονομικού, ψυχολογικού ή άλλου είδους. Οι αναφορές 

αναδεικνύουν ότι αυτή η κοινωνική διάσταση του ρόλου των ΣΣ δεν είναι 

αποτέλεσμα των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συγκυριών, αν και οι τελευταίες 

έχουν σαφώς επηρεάσει την ανάδειξή της. Με άλλα λόγια, ο θεσμός παρουσιάζεται, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα των τριών ΣΣ, να λειτουργεί ανέκαθεν υποστηρικτικά για 

τους μαθητές και τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, ενώ οι σύγχρονες κοινωνικές 

συνθήκες έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση του υποστηρικτικού για τις οικογένειες 

ρόλου τους. Επομένως, ο υποστηρικτικός ρόλος που περιγράφηκε παραπάνω αποκτά 

μία ακόμα διάσταση, αυτή της υποστήριξης μαθητών και οικογενειών που 

χρειάζονται αρωγή.    

Συνολικά για τον υποστηρικτικό ρόλο, οι αναφορές των ΣΣ του δείγματος 

αναδεικνύουν δύο διακριτές διαστάσεις που αυτός λαμβάνει: 1) υποστηρικτικός-

βοηθητικός για τους εκπαιδευτικούς με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους 

και 2) υποστηρικτικός-ενισχυτικός για όσους μαθητές και τις οικογένειές τους έχουν 

ανάγκη από βοήθεια με στόχο την ανακούφισή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών προβλέπεται από το Καθηκοντολόγιο του θεσμού σε 

αντίθεση με την υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους που έχουν 

χρήζουν οικονομικής, ψυχολογικής ή άλλου τύπου υποστήριξης. Επομένως, η 
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υποστήριξη σε συγκεκριμένους μαθητές και οικογένειες γίνεται από τους ΣΣ με δική 

τους πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που επιδρούν 

αρνητικά στη σχολική ομαλότητα, η διατήρηση της οποίας αφορά πρωτίστως το 

θεσμό.  

 

6.1.1.3 Καθοδηγητικός ρόλος 

 

Ο επόμενος ρόλος που συγκεντρώνει τις αναφορές των 9 από τους 15 ΣΣ είναι 

ο καθοδηγητικός, δηλαδή η παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών από το 

πρόσωπο του ΣΣ. Και εδώ, η νοηματοδότηση της έννοιας της καθοδήγησης ποικίλει 

από Σύμβουλο σε Σύμβουλο. Πιο συγκεκριμένα, αν και 3 από τους 9 αναφέρθηκαν 

μόνο ονομαστικά στην καθοδήγηση, οι υπόλοιποι 6 την οριοθέτησαν με διαφορετικό 

τρόπο. Ένας από αυτούς αναφέρθηκε στην καθοδήγηση υποστηρίζοντας ότι: «είναι 

παιδαγωγικός ο ρόλος μας (…) προσπαθώ να δώσω τις γνώσεις μου πάνω στα 

γνωστικά αντικείμενα (…) υπάρχει ένας προγραμματισμός τον οποίο καθοδηγώ, 

προσπαθώ όλες οι σχολικές μου μονάδες να έχουν ενιαία φιλοσοφία», ενώ πρόσθεσε 

ακόμη ότι ο συγκεκριμένος ρόλος συνίσταται σε «καθοδήγηση και υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού, συν καθοδήγηση και υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία» (ΣΣ8). Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η διατύπωση της άποψης 

του ίδιου ΣΣ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ΣΣ έχει: «ρόλο εξουσίας κυρίως σε επίπεδο 

καθοδήγησης, όχι επιβολής πραγμάτων». Ένας άλλος ΣΣ έδωσε στην καθοδήγηση μια 

ευρύτερη διάσταση, αναφέροντας ότι έργο του ΣΣ είναι: «να καθοδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στον παιδαγωγικό τομέα, στον ψυχολογικό, τον κοινωνιολογικό, τον 

διδακτικό» (ΣΣ12). Ένας ΣΣ αναφέρθηκε στον καθοδηγητικό ρόλο υποστηρίζοντας 

ότι ο βασικός ρόλος του θεσμού είναι διαμορφωτικός και σχετίζεται με την 

καλλιέργεια σωστών προτύπων στους εκπαιδευτικούς (ΣΣ9). Οι υπόλοιποι 3 ΣΣ 

έδωσαν στην καθοδήγηση μία συμβουλευτική διάσταση αναφέροντας ότι: «πρέπει να 

είναι συμβουλευτικός ο ρόλος» (ΣΣ13), ότι συνίσταται σε «συμβουλές στους 

εκπαιδευτικούς» (ΣΣ14) και ότι «η δουλειά του ΣΣ είναι μια διαρκής συμβουλευτική 

σχέση» (ΣΣ15). 

Από τις παραπάνω αναφορές, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ΣΣ του 

δείγματος που αναφέρθηκαν στον καθοδηγητικό ρόλο, νοηματοδοτούν την 

καθοδήγηση στο εκπαιδευτικό έργο ως καλλιέργεια προτύπων, μετάδοση γνώσεων 

και παροχή συμβουλών στους εκπαιδευτικούς. Η καθοδήγηση μπορεί να αφορά 

επιμέρους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον παιδαγωγικό, αλλά και τον 

τομέα των σχέσεων, καθώς οι ΣΣ συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς για 

οποιοδήποτε σχετικό με αυτούς τους τομείς θέμα αναφύεται στη σχολική μονάδα και 

τους απασχολεί. Ο καθοδηγητικός ρόλος αποσκοπεί στη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών, καθώς και στη δημιουργία μίας κοινής γραμμής και «φιλοσοφίας», 

όπως αναφέρθηκε από τον ΣΣ8, σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας του 

ΣΣ. Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύει ότι ο ΣΣ έχει έναν αυξημένο ρόλο στην 

καθοδήγηση, ο οποίος περιγράφηκε ως «ρόλος εξουσίας» (ΣΣ8). 
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Εκτός από τη διαφαινόμενη σύνδεση της καθοδήγησης με τη διαμόρφωση 

ενιαίας φιλοσοφίας στις σχολικές μονάδες, από τα λεγόμενα των ΣΣ αναδεικνύεται 

ότι η καθοδήγηση αποσκοπεί και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών, την υποστήριξη 

τους στην καθημερινότητα, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση ενός βασικού 

σχεδιασμού από τις σχολικές μονάδες. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την αναφορά 

των 3 ΣΣ στη συμβουλευτική διάσταση της καθοδήγησης και την αντίληψη ότι το 

έργο του ΣΣ «είναι μια διαρκής συμβουλευτική σχέση» (ΣΣ15), καθώς και από την 

καλλιέργεια ορθών προτύπων που προσπαθεί να εμφυσήσει ο ΣΣ στους 

εκπαιδευτικούς «αλλάζοντας συμπεριφορές» (ΣΣ9). Οι αναφορές αναδεικνύουν ότι η 

καθοδήγηση δε γίνεται με μεθόδους επιβολής ή καταπίεσης των εκπαιδευτικών, αλλά, 

αντίθετα, με την παροχή συμβουλών. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο 

καθοδηγητικός ρόλος του ΣΣ συνδέεται ως ένα βαθμό με τον υποστηρικτικό-

βοηθητικό που αναλύθηκε παραπάνω. 

Συνολικά, σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους, η καθοδήγηση συνίσταται 

σε δύο διαστάσεις: 1) μία διαμορφωτική, η οποία περιέχει παρουσίαση κατάλληλων 

προτύπων συμπεριφοράς,  μετάδοση γνώσεων, παροχή συμβουλών και υποδείξεων 

στους εκπαιδευτικούς με στόχο τη βελτίωσή τους, την αποφυγή λαθών στο έργο τους 

και τη σταδιακή δημιουργία μια ενιαίας φιλοσοφίας σε όλα τα σχολεία και 2) μία 

υποστηρικτική-βοηθητική-συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

μιας συμβουλευτικής σχέσης ΣΣ-εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών, την υποστήριξή τους στο έργο τους και την παροχή βοήθειας όπου τη 

χρειάζονται προκειμένου να τηρείται ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός των 

σχολικών μονάδων.   

Τέλος, αν και ο ρόλος των ΣΣ όσον αφορά την καθοδήγηση έχει μία 

εξουσιαστική διάσταση, οι τελευταίοι δε φαίνεται να καταφεύγουν σε μεθόδους 

άσκησης στενής εποπτείας και ελέγχου, αλλά προτιμούν να καθοδηγούν τους 

υφιστάμενους εκπαιδευτικούς μέσα από μια διαρκή συμβουλευτική σχέση που 

αναπτύσσουν μαζί τους.       

 

6.1.1.4 Αναπτυξιακός ρόλος 

         

5 από τους 15 ΣΣ που πήραν μέρος στην έρευνα υποστήριξαν ότι ο ρόλος του 

θεσμού αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Και σε αυτή τη 

διάσταση του ρόλου τους, οι ΣΣ αναφέρθηκαν σε διαφορετικές πτυχές του. Πιο 

αναλυτικά, ένας ΣΣ, επικεντρώθηκε στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

αναφέροντας ότι: «στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, έχει ως ένα 

βαθμό ρόλο εξουσίας ο ρόλος μου γιατί από εμένα θα εξαρτάται η μισθολογική και 

επαγγελματική τους εξέλιξη» (ΣΣ1). Οι τέσσερις άλλοι ΣΣ συνέδεσαν, σε αμεσότερο ή 

εμμεσότερο βαθμό, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τον 

επιμορφωτικό ρόλο του θεσμού. Κατά σειρά, με κριτήριο την αμεσότητα της 

αναφοράς στον επιμορφωτικό ρόλο, ένας από αυτούς ανέφερε ότι στο πλαίσιο του 

ρόλου του ΣΣ είναι «να οργανώσουμε επιμορφωτικές δράσεις, έτσι ώστε να υπάρχει 

και επαγγελματική ανάπτυξη των συναδέλφων» (ΣΣ4), ενώ ένας άλλος είπε ότι: 
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«προσπαθώ, τους βάζω σε διαδικασίες νέων στρατηγικών, νέων γνωστικών 

αντικειμένων (…) παρουσιάζουν τις εργασίες τους στα συνέδρια, μπαίνουνε μέσα στη 

διαδικασία, γίνονται επιστήμονες» (ΣΣ8). Οι άλλες δύο σχετικές αναφορές είναι: «ένα 

άλλο σημαντικό κομμάτι είναι να μπορέσω να κοινωνήσω στους εκπαιδευτικούς το τι 

νέο υπάρχει στην επιστήμη, το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσουνε δημιουργικά μέσα 

στην τάξη» (ΣΣ6) και ότι ο ρόλος είναι «εμψυχωτικός, (ενν. ο ΣΣ) βοηθάει τον 

εκπαιδευτικό να κάνει νέα πράγματα» (ΣΣ15). 

Από τα αποσπάσματα αναδεικνύεται ως κεντρική διαπίστωση ότι μερίδα του 

δείγματος των ΣΣ που έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρεί ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις 

επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνουν οι ίδιοι. Επομένως, η πτυχή του  

επιμορφωτικού ρόλου των ΣΣ που αφορά τους εκπαιδευτικούς αποκτά μια 

αναπτυξιακή διάσταση, αφού, εκτός από τη βελτίωση του σώματος των 

εκπαιδευτικών, αποσκοπεί και στην ανέλιξη των τελευταίων στην εκπαιδευτική 

ιεραρχία προκειμένου να καταλάβουν μία διευθυντική θέση και να αλλάξουν 

μισθολογικό κλιμάκιο. Σε αυτό το σημείο, ο επιμορφωτικός ρόλος που αναφέρθηκε 

από το σύνολο των ΣΣ του δείγματος, δύναται να θεωρηθεί ως «επιμορφωτικός-

αναπτυξιακός ρόλος» αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, 

αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι οι ΣΣ του δείγματος αντιλαμβάνονται το ρόλο 

τους πρωτίστως ως επιμορφωτικό. Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά του ΣΣ1 που 

περιγράφει την εξάρτηση της επαγγελματικής ανέλιξης των εκπαιδευτικών από το 

ΣΣ.    

 

6.1.1.5 Εξισορροπητικός ρόλος 

 

5 από τους 15 ΣΣ της έρευνας, συσχέτισαν το ρόλο του θεσμού με την 

επίλυση συγκρούσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Η παρέμβαση των ΣΣ 

σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική προκειμένου οι διαφωνίες να 

διευθετηθούν και να επιλυθούν. Σε αυτή την περίπτωση, οι αναφορές είναι παρόμοιες 

στο σύνολό τους και περιγράφουν μια συγκριμένη κατάσταση που συναντούν οι ΣΣ 

κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων τους: τις συχνές και έντονες διαφωνίες 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίες αναφύονται για διάφορα θέματα και 

πολλές φορές καταλήγουν σε έγγραφες καταγγελίες γονέων σε βάρος εκπαιδευτικών. 

Οι συγκρούσεις αυτές απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τους ΣΣ, καθώς «μεγάλο 

κομμάτι του χρόνου αναλώνεται σε διαχείριση προβλημάτων με γονείς» (ΣΣ3), ενώ σε 

αυτές τις περιπτώσεις «ο ΣΣ λειτουργεί τελείως πυροσβεστικά με τους γονείς» (ΣΣ5). 

Ζητούμενο αποτελεί η διαχείριση δυσάρεστων καταστάσεων προκειμένου αυτές να 

μη καταστούν ανεξέλεγκτες και εκτραχυνθούν. Το σύνολο των συγκεκριμένων 

αναφορών συγκλίνει στην περιγραφή ενός «πυροσβεστικού» ρόλου για το θεσμό, ο 

οποίος σχετίζεται με διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις των ΣΣ, έτσι ώστε να επιλυθούν 

διαφωνίες και οξυμένες συγκρούσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.     

Άλλοι 4 συσχέτισαν το ρόλο των ΣΣ με την επίλυση προβλημάτων στα 

σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, 2 από αυτούς αναφέρθηκαν στη επίλυση προβλημάτων 
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της τάξης: «να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της τάξης σε συνεργασία με 

συναδέλφους, οικογένειες και με συνεργασία και με θεσμούς, ότι είναι θεσμοθετημένο: 

με ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, με ΚΕΔΔΥ κ.λπ.» (ΣΣ2), «να διαχειρίζεσαι προβλήματα 

που αναδύονται στην τάξη» (ΣΣ11), ενώ ένας αναφέρθηκε στην επίλυση θεμάτων 

παιδαγωγικής φύσης και καθημερινών προβλημάτων στα σχολεία: «οποιοδήποτε 

ζήτημα που έχει παιδαγωγική χροιά, αναφύεται σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα, πρέπει 

να επεμβαίνουμε με όποιον τρόπο θεωρούμε πιο πρόσφορο», «η επίλυση προβλημάτων, 

καθημερινών προβλημάτων, όχι τυπικών και θεωρητικών, ουσιαστικών προβλημάτων 

που ανακύπτουν κάθε μέρα, είναι μεγάλη υπόθεση κατά την άποψή μου» (ΣΣ4). Η 

τέταρτη αναφορά είναι αξιοσημείωτη, καθώς ενισχύει την πυροσβεστική δράση των 

ΣΣ στα σχολεία: «ο ρόλος είναι πρώτα πυροσβεστικός: δεν έχουμε ένα αυτί να ακούει 

τα προβλήματα των εκπαιδευτικών, εμείς παίζουμε και αυτόν το ρόλο» (ΣΣ10). 

Από τις αναφορές των δύο παραπάνω παραγράφων εξάγεται το συμπέρασμα 

ότι οι περισσότεροι ΣΣ που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι ο θεσμός είναι 

επιφορτισμένος με έναν εξισορροπητικό ρόλο με δύο διαστάσεις, μία  

«πυροσβεστική» αναφορικά με τις συγκρούσεις γονέων-εκπαιδευτικού προσωπικού 

και μία επίλυσης προβλημάτων ποικίλης φύσεως στις σχολικές μονάδες. Ο 

εξισορροπητικός ρόλος αναδεικνύεται τόσο από τις αναφορές που συνδέουν το θεσμό 

με την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών όσο και από εκείνες 

που αναφέρονται στην επίλυση προβλημάτων στα σχολεία. Ο εν λόγω ρόλος 

παρουσιάζεται να αφορά πολλές διαφορετικές πτυχές της σχολικής ζωής, καθώς οι 

ΣΣ καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που αφορούν καταγγελίες γονέων σε βάρος 

εκπαιδευτικών, προβλήματα παιδαγωγικού περιεχομένου, αλλά και γενικότερα να 

συμβάλλουν στην διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει σε μια σχολική 

μονάδα. Η εξισορροπητική-πυροσβεστική δράση του θεσμού αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση ενός ήρεμου σχολικού κλίματος. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω 

αναφορά: 

 

«…νομίζω ότι είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς. Μπορούμε να τους 

βοηθήσουμε, μπορούμε να ηρεμήσουμε καταστάσεις και πράγματα. Δηλαδή πολλές 

φορές συγκρατούμε πράγματα ώστε να μην εκτραχυνθούν είτε από την πλευρά των 

γονέων είτε από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι 

ότι θέλω να με θεωρούν οι συνάδελφοι ότι έχουνε ένα σύμμαχο στο πλευρό τους και 

εκείνο που θα πω, μια παρατήρηση κ.λπ., είναι προς το καλό, προς τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού» (ΣΣ3). 

 

Το παραπάνω απόσπασμα συνοψίζει την πρόθεση των ΣΣ να λειτουργούν 

εξισορροπητικά προκειμένου να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους 

και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σχέση του εξισορροπητικού ρόλου με τον 

υποστηρικτικό-βοηθητικό ρόλο του ΣΣ για τους εκπαιδευτικούς που περιγράφηκε 

παραπάνω. Ο εν λόγω ρόλος συγκεντρώνει 9 συνολικά αναφορές (5 για τις 

συγκρούσεις γονέων-εκπαιδευτικών και 4 για την επίλυση προβλημάτων στα 

σχολεία), γεγονός που τον καθιστά έναν από τους βασικούς ρόλους του θεσμού, 
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σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των ΣΣ που συμμετείχαν στην έρευνα. Σε αυτό το 

σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι ο εξισορροπητικός ρόλος προκύπτει κυρίως από τις 

καθημερινές ανάγκες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ενώ πολλές πτυχές του δεν 

προβλέπονται ούτε αναφέρονται στο επίσημο θεσμικό πλαίσιο του θεσμού. 

 

6.1.1.6 Διαμεσολαβητικός ρόλος 

 

Άλλοι 3 ΣΣ ανέφεραν ότι ο θεσμός έχει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα 

στην εκπαιδευτική πολιτική και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ως προς το να 

συνδέσει την επιστημονική θεωρία με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Τα 

σχετικά αποσπάσματα είναι: 

 

«…να συνεργάζεσαι από τα νήπια μέχρι τους γονείς των παιδιών και την τοπική 

κοινωνία ευρύτερα. Είσαι διαμεσολαβητής…» (ΣΣ11) 

 

«…να συνδέει τις επιστημονικές με τις πρακτικές γνώσεις (…) να συνεργάζεται με τους 

γονείς και με όλους τους φορείς που συμμετέχουνε στην καλύτερη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας» (ΣΣ12) 

 

«…έχει να κάνει και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (…) είναι ο συνδετικός 

κρίκος του υπουργείου Παιδείας ως στέλεχος της εκπαιδευτικής πολιτικής του 

υπουργείου. Από την άλλη μεριά συνεργάζεται με τη διοίκηση με την στενή έννοια 

διεύθυνση-εκπαίδευση, συνεργάζεται με την σχολική μονάδα και ουσιαστικά έχει και 

την καθοδήγηση ατύπως και των λοιπών ειδικοτήτων. Είναι το πρώτο χέρι που πάει και 

κάνει μια επισήμανση ή είναι ο σύμβουλος της σχολικής αγωγής και με τους γονείς. 

Δηλαδή ουσιαστικά  είναι το κέντρο γύρω από τον οποίο συνδέονται, σχετίζονται, αν 

φαντασθούμε έναν ομόκεντρο κύκλο, με τον οποίο σχετίζονται όλοι οι υπόλοιποι 

φορείς» (ΣΣ15). 

 

Οι αναφορές αναδεικνύουν ότι το πρόσωπο του ΣΣ λειτουργεί ως συνδετικός 

κρίκος σε δύο άξονες: (1) συνδέει τις επιστημονικές γνώσεις με την εκπαιδευτική 

πράξη μέσω των επιμορφωτικών δράσεων που οργανώνει στην περιφέρεια ευθύνης 

του και (2) συνδέει την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική με τις σχολικές μονάδες, 

καθώς προωθεί την τήρηση των αποφάσεων της πρώτης από τις δεύτερες. Στην 

πρώτη περίπτωση, καταλυτικό ρόλο στην πραγμάτωση του ρόλου παίζουν οι 

επιμορφώσεις του ΣΣ και έτσι η διαμεσολάβηση του ΣΣ δύναται να θεωρηθεί 

διάσταση ενός «επιμορφωτικού-διαμεσολαβητικού» ρόλου. Στη δεύτερη περίπτωση, 

η διαμεσολάβηση μεταξύ εκπαιδευτικής πολιτικής και σχολικών μονάδων και η 

τήρηση των αποφάσεων του κεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα σχολεία 

αναδεικνύει ότι κύριος ρόλος είναι ο καθοδηγητικός, ο οποίος έχει μια 

διαμεσολαβητική διάσταση («καθοδηγητικός-διαμεσολαβητικός ρόλος»).     

Επιπλέον, και οι τρεις αναφορές αναδεικνύουν ότι στο πλαίσιο λειτουργίας 

του θεσμού είναι η συνεργασία με όλους τους φορείς και τις ομάδες που σχετίζονται 
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με κάποιον τρόπο με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι φορείς και ομάδες είναι οι 

μαθητές, οι γονείς τους, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, οι τοπικοί κοινωνικοί 

φορείς και θεσμοί. Επομένως, μέσα από το διαμεσολαβητικό ρόλο αναδεικνύεται και 

ένας συνεργατικός ρόλος για το θεσμό. Και οι δύο αυτές διαστάσεις (διαμεσολάβηση-

συνεργασία) εντάσσονται στον καθοδηγητικό ρόλο, καθώς, όπως προκύπτει από τα 

λεγόμενα των ΣΣ, το πρόσωπο του Συμβούλου είναι εκείνο που φέρνει σε επαφή το 

σχολείο με την κοινωνία και προωθεί τη μεταξύ τους συνεργασία, δρώντας 

διαμεσολαβητικά.   

Συγκεντρωτικά, ο διαμεσολαβητικός ρόλος του ΣΣ λαμβάνει τις εξής μορφές: 

1) επιμορφωτικός-διαμεσολαβητικός, καθώς με τις επιμορφώσεις συνδέει την 

επιστημονική θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη κοινωνώντας τα νέα δεδομένα 

στους εκπαιδευτικούς, 2) καθοδηγητικός-διαμεσολαβητικός, καθώς ο ΣΣ μεσολαβεί 

ανάμεσα στην κεντρική εκπαιδευτική διοίκηση και τις σχολικές μονάδες 

επιβλέποντας την εφαρμογή και τήρηση των αποφάσεων της πρώτης από τις δεύτερης 

και 3) καθοδηγητικός-διαμεσολαβητικός-συνεργατικός, καθώς καθοδηγεί τη 

διαμεσολάβηση μεταξύ φορέων της εκπαίδευσης και της κοινωνίας προκειμένου να 

αναπτύξουν συνεργασίες και το σχολείο να ανοιχθεί στην κοινωνία. 

 Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι και οι τρεις προαναφερόμενες διαστάσεις του 

ρόλου προβλέπονται σε διαφορετικά σημεία του Καθηκοντολόγιου του θεσμού.     

 

6.1.1.7 Αξιολογικός ρόλος 

 

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναφορικά με τους ρόλους 

που ανέδειξαν οι ΣΣ του δείγματος για το θεσμό, 3 από αυτούς συσχέτισαν το θεσμό 

με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι:  

 

«…η αξιολόγηση πιστεύει σε μια αναπτυξιακή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Ο 

όρος αναπτυξιακή αξιολόγηση είναι απλώς μετάφραση των ξένων όρων. Εμείς όμως 

τον λέμε διαμορφωτική αξιολόγηση. Τα τελευταία χρόνια η διαμορφωτική αξιολόγηση 

προσπαθεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να γίνει καλύτερος εκπαιδευτικός. Και εδώ 

είναι το έργο του Σχολικού Συμβούλου να τον βοηθήσει να κάνει καλύτερη διδασκαλία, 

και να αναπτύξει το επαγγελματικό του προφίλ (…) Εγώ λοιπόν σαν Σχολικός 

Σύμβουλος πιστεύω ότι (…) θα βοηθήσω να αναπτύξουν όλες τις τεχνικές, να 

καλυτερεύσουν τον τρόπο διδασκαλίας, να καλυτερεύσουν πολλά πράγματα. Με τον 

τρόπο αυτό θα αναδείξουν και το επαγγελματικό τους προφίλ το οποίο δεν θα πρέπει να 

μένει στάσιμο. Δεν μπορείς να μένεις με το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

Πρέπει συνεχώς να εξελίσσεσαι. Αυτό λέγεται δια βίου μάθηση. Και δεν φτάνει μόνο 

αυτό. Πρέπει σε όλη σου τη ζωή να έχεις το πνεύμα της μαθητείας. Να είσαι εσύ δηλαδή 

μαθητής. Θα μάθεις όχι μόνο από τις διάφορες σπουδές σου, αλλά θα μάθεις και από 

τους μαθητές σου. Θα πρέπει συνέχεια να εξελίσσεσαι. Θα πρέπει να ξέρεις 100 για να 

διδάξεις 10. Άρα η αξιολόγηση αυτόν το σκοπό έχει» (ΣΣ9). 
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Ο συγκεκριμένος ΣΣ θεωρεί ότι η αξιολόγηση αποσκοπεί στη βελτίωση και 

την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Επομένως, ο αξιολογικός ρόλος έχει 

μια αναπτυξιακή διάσταση, καθώς η αξιολόγηση του ΣΣ στον εκπαιδευτικό, τον 

βοηθά να γίνει καλύτερος και να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Σε αντίθεση με την 

παραπάνω αναλυτική αναφορά στον αξιολογικό ρόλο, ο επόμενος ΣΣ περιορίστηκε 

να αναφέρει ότι «στο Καθηκοντολόγιο αναφέρεται ρητά ότι μέσα στο ρόλο του 

Συμβούλου είναι και η αξιολόγηση πέρα από την καθοδήγηση και υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου και την επιμόρφωση», η οποία, ωστόσο, παρέμεινε ανενεργή 

(ΣΣ13). Ο τρίτος ΣΣ που αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το 

πρόσωπο του ΣΣ δήλωσε ότι «ο αξιολογικός ρόλος εφαρμόζεται καταρχήν με την 

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού με βάση τον προγραμματισμό που γίνεται στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς. Στην περιφέρειά μας εφαρμόζουμε τον ετήσιο προγραμματισμό, 

τριμηνιαίο απολογισμό και ετήσιο απολογισμό. Άρα υπάρχει ουσιαστικός αξιολογικός 

(ενν. ρόλος)» (ΣΣ15). Σε αντιδιαστολή με την πρώτη, οι δύο τελευταίες αναφορές 

είναι αρκετά γενικές και δεν αναδεικνύουν πώς ακριβώς νοηματοδοτούν οι δύο ΣΣ 

τον αξιολογικό ρόλο. 

Ο αξιολογικός ρόλος που απασχολεί ιδιαίτερα την παρούσα εργασία, 

αναφέρθηκε μόλις από 3 εκ των 15 ΣΣ που απαρτίζουν το δείγμα της έρευνας ως 

ρόλος του θεσμού του ΣΣ. Αν και ο αξιολογικός ρόλος προβλέπεται ρητά στο 

Καθηκοντολόγιο του θεσμού που εκδόθηκε το 2002, η μεγάλη πλειοψηφία του 

δείγματος δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτόν όταν κλήθηκε να περιγράψει ποιο είναι 

το έργο του ΣΣ. Ο μικρός αριθμός των αναφορών δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο 

αξιολογικός ρόλος δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη όπως επιτάσσει η σχετική 

Νομοθεσία. Η αδράνεια του αξιολογικού ρόλου ήδη από το ξεκίνημα της λειτουργίας 

του θεσμού των ΣΣ αναδεικνύεται ξεκάθαρα μέσω της απουσίας των αναφορών, ενώ 

παράλληλα καταδεικνύεται ότι οι ΣΣ του δείγματος δεν τον εντάσσουν στο 

καθημερινό έργο που επιτελούν στις σχολικές μονάδες.   

 

6.1.1.8 Εποπτικός ρόλος 

 

Τέλος, 2 ΣΣ νοηματοδότησαν το ρόλο του ΣΣ ως άσκηση εποπτείας στους 

εκπαιδευτικούς. Ο ένας ανέφερε ότι ο ΣΣ  «μπορεί να έχει ελεγκτικό ρόλο, αλλά αυτό 

δεν φαίνεται, γιατί αν πας να ελέγξεις δεν μπορείς ούτε να διαμορφώσεις, ούτε να 

αξιολογήσεις» (ΣΣ9), ενώ ο άλλος αναφέρθηκε στην εποπτεία των εκπαιδευτικών 

λέγοντας ότι θα ήθελε να είναι σε θέση να πείσει τους εκπαιδευτικούς «έτσι ώστε εάν 

προτείνω κάτι να μπορώ να δω εάν το εφαρμόζουν στην πράξη ή να τους παροτρύνω ή 

να τους διορθώνω. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο βασικό (…) εκεί μόνο εάν 

μπορούσαμε να παίρνουμε αποφάσεις θα βοηθούσε» (ΣΣ14). Ο πρώτος αναφέρθηκε σε 

ένα διακριτικό ελεγκτικό ρόλο που συνίσταται στη γενικότερη παρακολούθηση της 

δράσης του εκπαιδευτικού, της τάξης και ευρύτερα της σχολικής μονάδας με στόχο 

την εφαρμογή των άλλων δύο βασικών ρόλων του θεσμού, οι οποίοι για τον ΣΣ15 

είναι ο διαμορφωτικός και ο αξιολογικός. Ο δεύτερος ΣΣ αναφέρθηκε σε έναν 

«ηγετικό ρόλο», όπως ο ίδιος τον χαρακτήρισε, του ΣΣ στους εκπαιδευτικούς, ο 
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οποίος συνίσταται στην επιβολή αποφάσεων του πρώτου στους δεύτερους. Η 

αντίθεση μεταξύ των αναφορών είναι έντονη, αφού στην πρώτη γίνεται αναφορά σε 

μια διακριτική εποπτεία, η οποία δε γίνεται αντιληπτή ούτε εκδηλώνεται με μεθόδους 

ελέγχου, ενώ στη δεύτερη γίνεται λόγος για μια στενή εφαρμογή άσκησης εποπτείας, 

στην οποία ο ΣΣ επιβάλλει αποφάσεις στους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς και 

παρακολουθεί στενά κατά πόσο αυτές εφαρμόζονται ή όχι.  

Επιχειρώντας ένα σχολιασμό των δύο αναφορών, η πρώτη φαίνεται να 

νοηματοδοτεί την εποπτεία των εκπαιδευτικών διαφορετικά από τη δεύτερη. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, η άσκηση ελέγχου στους εκπαιδευτικούς και 

το εκπαιδευτικό έργο από τον ΣΣ πραγματώνεται μέσω της προσπάθειας για 

διαμόρφωση ορθών προτύπων και παραδειγμάτων ενδεδειγμένης συμπεριφοράς. Η 

όλη δράση του ΣΣ συνίσταται στο να αποτελεί και ο ίδιος παράδειγμα με τη στάση 

και τη συμπεριφορά του για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους 

αποτελούν πρότυπα για τους μαθητές τους. Σκοπός του ΣΣ σε αυτή την περίπτωση 

είναι η δράση του να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ωφελώντας όσους 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική πράξη. Αντίθετα, αν και η συμμετοχή του ΣΣ στον 

προγραμματισμό της σχολικής ζωής είναι δεδομένη και προβλέπεται από το 

Καθηκοντολόγιο του θεσμού, η δεύτερη αναφορά θυμίζει ως ένα βαθμό την εποχή 

του επιθεωρητισμού, κατά την οποία το σώμα των εκπαιδευτικών καλούνταν να 

ακολουθεί και να εφαρμόζει πιστά τις υποδείξεις των Επιθεωρητών. Αν και σκοπός 

της εποπτείας στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται από τον εν λόγω ΣΣ η 

παρότρυνση και η διόρθωση των εκπαιδευτικών, ο προσδιορισμός αυτής της 

διάστασης του ρόλου ως «ηγετικού» αναδεικνύει μία εξουσιαστική σχέση όπου οι 

ιεραρχικά κατώτεροι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να συμμορφωθούν με τον 

ανώτερο προϊστάμενό τους. Ωστόσο, δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση η πρόθεση 

για επιβολή ποινών στους μη συμμορφωμένους στις υποδείξεις εκπαιδευτικούς, ενώ ο 

περιορισμένος αριθμός των αναφορών στον εποπτικό ρόλο καταδεικνύει ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία των ΣΣ του δείγματος της έρευνας δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο του ΣΣ 

ως εποπτικό ή ελεγκτικό.    

 

Συνόψιση των ρόλων 

 

Συνοψίζοντας τους ρόλους που αναδείχτηκαν από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων,  αυτοί ονομαστικά είναι: ο επιμορφωτικός-αναπτυξιακός, ο 

υποστηρικτικός-ενισχυτικός, ο καθοδηγητικός, ο εξισορροπητικός, ο 

διαμεσολαβητικός, ο αξιολογικός και ο εποπτικός. Όπως αναδείχτηκε στην ξεχωριστή 

παρουσίαση κάθε ρόλου, πολλοί από αυτούς αναλύονται σε επιμέρους εκφάνσεις, οι 

οποίες προσδίδουν στο ρόλο διαφορετικούς σκοπούς. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η 

στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των διάφορων ρόλων, καθώς οι περισσότεροι 

σχετίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μεταξύ τους. Αυτές οι επικαλύψεις και 

συσχετίσεις μεταξύ των ρόλων οδήγησαν στη σχηματική αναθεώρηση των ρόλων, με 

αρκετούς από αυτούς να αποτελούν διαστάσεις άλλων ευρύτερων ρόλων. Έτσι, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, οι βασικοί ρόλοι που προέκυψαν για το θεσμό του ΣΣ 
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από την ανάλυση των συνεντεύξεων είναι: 1) ο επιμορφωτικός, 2) ο υποστηρικτικός-

ενισχυτικός, 3) ο εξισορροπητικός, 4) ο καθοδηγητικός, 5) ο αξιολογικός και ο 6) ο 

εποπτικός. Ωστόσο, με κριτήριο τον αριθμό των αναφορών, αναδεικνύεται ότι οι ΣΣ 

του δείγματος της έρευνας θεωρούν βασικούς ρόλους για το θεσμό τον 

επιμορφωτικό, τον υποστηρικτικό-ενισχυτικό, τον εξισορροπητικό και τον 

καθοδηγητικό. Ο αξιολογικός και ο εποπτικός δε μπορούν να θεωρηθούν βασικοί 

ρόλοι, καθώς οι σχετικές αναφορές περιορίζονται μόλις σε 3 και 2 ΣΣ από τους 

συνολικά 15 του δείγματος, αντίστοιχα.    

Επίσης, όλοι οι ρόλοι προβλέπονται από το Καθηκοντολόγιο του θεσμού, 

δηλαδή την επίσημη Νομοθεσία, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με εξαίρεση τον 

εξισορροπητικό ως προς τη διαχείριση περιπτώσεων καταγγελιών γονέων σε βάρος 

εκπαιδευτικών και τον εποπτικό-ηγετικό με την επιβολή άνωθεν αποφάσεων στους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης, το θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει την κοινωνική διάσταση 

που έχει λάβει ο θεσμός ως προς τη στήριξη μαθητών και οικογενειών που τη 

χρειάζονται, έτσι όπως αυτή έχει εξελιχθεί διαχρονικά και έχει ενισχυθεί τα τελευταία 

χρόνια λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα.   

Συγκεντρωτικά, οι ρόλοι που αναδείχτηκαν από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1: Οι ρόλοι των Σχολικών Συμβούλων όπως αναδεικνύονται από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων   

 

α/α Ρόλος Διαστάσεις ρόλου Σκοπός/σκοποί ρόλου Πρόβλεψη 

ρόλου στο 

Καθηκοντολόγιο 

1 Επιμορφωτικός 

(21)
44

 

αναπτυξιακός ως 

προς τους 

εκπαιδευτικούς (15) 

1. βελτίωση σε θέματα 

διδακτικής και σχέσεων 

2. επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών 

ναι 

διαμεσολαβητικός 

(1) 

σύνδεση επιστημονικών 

γνώσεων-εκπαιδευτικής 

πράξης μέσω επιμορφωτικών 

δράσεων 

ναι 

ενημερωτικός ως 

προς τους γονείς (5) 

1. ενημέρωση για 

παιδαγωγικά θέματα 

2. καλύτερη επικοινωνία και 

αλληλοκατανόηση σχολείου-

οικογένειεας 

ναι 

2 Υποστηρικτικός-

ενισχυτικός (15) 

βοηθητικός-

μεντορικός ως προς 

τους εκπαιδευτικούς 

(12) 

βελτίωση καθημερινότητας 

εκπαιδευτικών 

ναι 

ενισχυτικός για 

μαθητές και 

οικογένειες που 

έχουν ανάγκη 

στήριξης (κοινωνική 

1. ενίσχυση μαθητών-

οικογενειών 

2. παραπομπή σε κατάλληλες 

δομές/θεσμούς για κάλυψη 

αναγκών 

όχι 

                                                           
44

 Στην παρένθεση παρατίθεται ο αριθμός των σχετικών αναφορών. 
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διάσταση) (3) 

3 Εξισορροπητικός 

(9) 

επίλυση 

συγκρούσεων 

μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών 

(πυροσβεστική 

διάσταση) (5) 

αποσόβηση-τερματισμός 

αντιπαραθέσεων 

όχι 

 

επίλυση 

οποιουδήποτε 

προβλήματος 

προκύψει στα 

σχολεία (4) 

1. εξασφάλιση ήρεμου 

σχολικού κλίματος 

2. βοήθεια και υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών στην 

καθημερινότητα 

ναι 

4 Καθοδηγητικός 

(11) 

διαμεσολαβητικός σύνδεση κεντρικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής με 

τις σχολικές μονάδες και 

τήρηση αποφάσεων της 

πρώτης από τις δεύτερες 

ναι 

διαμεσολαβητικός-

συνεργατικός 

(συνεργασία με 

όλους τους φορείς 

που σχετίζονται με 

την εκπαιδευτική 

διαδικασία) 

1. καλλιέργεια συνεργατικού 

πνεύματος στα σχολεία 

2. σύνδεση σχολείου-

κοινωνίας 

ναι 

διαμορφωτικός 

(καλλιέργεια 

προτύπων, 

μετάδοση γνώσεων, 

παροχή συμβουλών) 

1. βελτίωση εκπαιδευτικών 

2. δημιουργία ενιαίας 

φιλοσοφίας στα σχολεία 

ναι 

υποστηρικτικός-

βοηθητικός και 

συμβουλευτικός 

(ανάπτυξη 

συμβουλευτικής 

σχέσης) 

1. βελτίωση εκπαιδευτικών 

2. τήρηση εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού 

3. υποστήριξη εκπαιδευτικών 

στην καθημερινότητα 

ναι 

5 Αξιολογικός (3) 

αναπτυξιακός επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών 

ναι 

βελτιωτικός βελτίωση εκπαιδευτικών ναι 

6 Εποπτικός (2) 

ελεγκτικός (1) διακριτικός έλεγχος 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτικού 

έργου 

ναι 

ηγετικός (1) επιβολή αποφάσεων στους 

εκπαιδευτικούς και 

παρακολούθηση της 

εφαρμογής τους 

όχι 

 

  

6.1.2 Αναμενόμενες ενέργειες Σχολικών Συμβούλων 

 

Ως προς τις αναμενόμενες ενέργειες των ΣΣ, 12 στους 15 ΣΣ ανέφεραν τη 

διοργάνωση επιμορφώσεων για τους εκπαιδευτικούς. Οι εν λόγω δράσεις μπορεί 

να είναι «σεμινάρια παιδαγωγικού περιεχομένου» (ΣΣ2) με έντονο το βιωματικό 

στοιχείο, ημερίδες, πρότυπες διδασκαλίες από ΣΣ ή εκπαιδευτικούς, η «διοργάνωση 

καινοτόμων προγραμμάτων δράσης» (ΣΣ9) ή η «προώθηση νέων προγραμμάτων» 

(ΣΣ11). Στις επιμορφώσεις που οργανώνουν οι ΣΣ συμμετέχουν και άλλοι 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 112 
 

επιμορφωτές εκτός από τους ίδιους (πανεπιστημιακοί κ.ά.), οι οποίοι σχηματίζουν 

μαζί με τους εκπαιδευτικούς «επιμορφωτικά δίκτυα» (ΣΣ3). Οι επιμορφώσεις έχουν 

στόχο «να συμπληρώσουν κενά που πιθανότατα υπάρχουν» στους εκπαιδευτικούς 

(ΣΣ10). Η οργάνωση και υλοποίηση  επιμορφώσεων για τους εκπαιδευτικούς 

αναφέρθηκε από το σύνολο σχεδόν των ΣΣ που πήραν μέρος στην έρευνα, γεγονός 

που υποστηρίζει περαιτέρω το συμπέρασμα ότι οι ΣΣ αντιλαμβάνονται τον 

επιμορφωτικό ως βασικό ρόλο τους, καθώς «το πιο δημιουργικό κομμάτι είναι το να 

μπορείς να δημιουργείς με τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας εκπαιδευτικό 

έργο» (ΣΣ13).   

6 ΣΣ ανέφεραν τις συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς, τις οποίες 

νοηματοδοτούν διαφορετικά. Ένας από αυτούς έθεσε ως στόχο των συζητήσεων για 

το ΣΣ «να γνωρίσει καλά» τους εκπαιδευτικούς (ΣΣ6), ένας άλλος αντιλαμβάνεται τις 

συζητήσεις ως «συμβουλευτική» (ΣΣ7), ένας τρίτος ως «στενή επαφή» με τους 

εκπαιδευτικούς (ΣΣ13), ενώ ένας άλλος ως συνεργασία με δασκάλους και Διευθυντές 

(ΣΣ15). Οι άλλοι δύο αναφέρθηκαν ονομαστικά στις συζητήσεις, ωστόσο, για τους 

υπόλοιπους προκύπτει το συμπέρασμα ότι στόχος των συζητήσεων με τους 

εκπαιδευτικούς είναι να τους γνωρίσουν για να συνεργαστούν μαζί τους και να τους 

καθοδηγήσουν στο έργο τους.  

Για άλλους 5 ΣΣ, αναμενόμενη ενέργεια αποτελεί η παρατήρηση των 

εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου, ενώ ένας από αυτούς (ΣΣ1) ανέφερε και την 

παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη. Οι ΣΣ παρακολουθούν το 

έργο των εκπαιδευτικών, καθώς «ο συνάδελφος θέλει περισσότερο το ΣΣ μέσα στην 

τάξη και όχι στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων» (ΣΣ15). Η παρακολούθηση 

στοχεύει στον εντοπισμό αδυναμιών των εκπαιδευτικών και την παροχή υποδείξεων 

και συμβουλών από την πλευρά του ΣΣ για τη βελτίωσή τους. Επομένως, η 

παρακολούθηση των εκπαιδευτικών στην τάξη εντάσσεται στο πλαίσιο ενός 

καθοδηγητικού-υποστηρικτικού ρόλου.  

Ο καθηγητικός ρόλος παρουσιάζεται να εκδηλώνεται και με τη συνεργασία 

του ΣΣ με όλους τους φορείς που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο. Η 

συνεργασία με τους εν λόγω φορείς αναφέρθηκε από έναν μόνο ΣΣ (ΣΣ12), ο οποίος 

υποστήριξε ότι ο ΣΣ αναμένεται «να συνεργάζεται με τους γονείς και με όλους τους 

φορείς που συμμετέχουνε στην καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας», ενώ 

αναμένεται να έχει «συχνή επικοινωνία με όλους τους παράγοντες που βοηθούν, που 

συντελούν στη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου, της μονάδας, της γειτονιάς, του 

χωριού». Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής-συνεργατικής 

διάστασης του καθοδηγητικού ρόλου του ΣΣ.   

3 ΣΣ ανέφεραν ως αναμενόμενη ενέργεια τις πυροσβεστικές παρεμβάσεις σε 

προβλήματα που σχετίζονται με γονείς μαθητών, γεγονός που αναδεικνύει ότι ο 

εξισορροπητικός ρόλος θεωρείται δεδομένος στην καθημερινότητα των ΣΣ παρόλο 

που δεν ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο του θεσμού. Ο χαρακτήρας της παρουσίας του 

ΣΣ είναι καθαρά πυροσβεστικός: «επιλύω προβλήματα που έρχονται σε γνώση μου στο 

γραφείο από γονείς και από εκπαιδευτικούς» (ΣΣ13). Ο εξισορροπητικός ρόλος 

αναδεικνύεται περαιτέρω και από τις αναφορές 2 ακόμα ΣΣ (ΣΣ4, ΣΣ13), οι οποίοι 
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ανέφεραν ως αναμενόμενη ενέργεια την επίλυση από το ΣΣ ουσιαστικών 

πραγματικών προβλημάτων που αναφύονται στα σχολεία και μπορούν να 

διαταράξουν την ηρεμία και την ομαλότητα της εκπαιδευτικής ζωής. 

Άλλοι 3 ανέφεραν ως αναμενόμενη ενέργεια την καθημερινή επικοινωνία 

του ΣΣ με τους εκπαιδευτικούς, 3 ΣΣ την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους 

εκπαιδευτικούς και άλλοι 3 την καλή γνώση από το ΣΣ των αναγκών της 

περιφέρειάς του. Όλες αυτές οι αναφορές περιγράφουν ενέργειες που σχετίζονται με 

την υποστηρικτική-ενισχυτική δράση του ΣΣ για τους εκπαιδευτικούς. Η καθημερινή 

επικοινωνία με το σώμα των εκπαιδευτικών έχει αυξημένη σημασία για τους ΣΣ που 

την ανέφεραν, ενώ είναι χαρακτηριστική η φράση: «το πρώτο πράγμα που πρέπει να 

κάνει (ενν. ο ΣΣ) είναι να είναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς» (ΣΣ10). Σημαντική για 

όσους ΣΣ αναφέρθηκαν σε αυτή είναι και η ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους 

«συναδέλφους» (ΣΣ5) εκπαιδευτικούς, η οποία για έναν ΣΣ είναι «η δυνατότητα εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών μου να απευθύνονται σε εμένα οποτεδήποτε θέλουν ακόμα 

και στο κινητό τηλέφωνο» (ΣΣ13). Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης είναι 

απαραίτητη προκειμένου ο ΣΣ να μπορέσει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς. Το 

ίδιο  απαραίτητη φαίνεται να είναι και η καλή γνώση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων της περιφέρειας του ΣΣ, καθώς είναι 

απαραίτητο «να γνωρίσει καλά τις ανάγκες της περιοχής που αναλαμβάνει» (ΣΣ6) και 

πιο συγκεκριμένα «να αναγνωρίσει τις αδυναμίες, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 

συγκεκριμένων σχολείων και εκπαιδευτικών» (ΣΣ10). Μάλιστα, ένας από τους 3 ΣΣ 

που αναφέρθηκε στην καλή γνώση των αναγκών της περιφέρειάς του δήλωσε ότι 

μπαίνει «ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο» προκειμένου να κατανοήσει τα 

προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε σχολείο (ΣΣ8). 

3 ακόμη δήλωσαν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι 2 (ΣΣ11, ΣΣ13) 

στο πλαίσιο του Καθηκοντολογίου του θεσμού, ενώ ένας (ΣΣ7) ανέφερε την 

αξιολόγηση στο νέο πλαίσιο που αναμένεται να ισχύσει στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο κανένας από τους ΣΣ δεν ανέφερε συγκεκριμένες 

ενέργειες σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τέλος, 2 ΣΣ (ΣΣ1, ΣΣ12) 

ανέφεραν το διοικητικό κομμάτι του γραφείου, το οποίο συνίσταται στη 

διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων των ΣΣ. 

Συνοψίζοντας, οι αναφορές των ΣΣ του δείγματος σχετικά με τις ενέργειες 

που αναμένεται να κάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αναδεικνύουν και 

επιβεβαιώνουν τους βασικούς ρόλους με τους οποίους πλαισιώνουν το θεσμό: τον 

επιμορφωτικό, τον υποστηρικτικό-ενισχυτικό, τον εξισορροπητικό και τον 

καθοδηγητικό. Αν και υπήρξαν αναφορές στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως 

αναμενόμενη ενέργεια, οι συγκεκριμένοι ΣΣ δεν ανέφεραν πιο συγκεκριμένες 

ενέργειες για τον αξιολογικό ρόλο. Τέλος, δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ενέργεια, η 

οποία να σχετίζεται με τον εποπτικό ρόλο των ΣΣ.    

 

Πίνακας 2: Οι αναμενόμενες ενέργειες των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο των 

ρόλων που αναδείχτηκαν από τις συνεντεύξεις 
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α/α Ρόλος Διαστάσεις ρόλου Αναμενόμενες ενέργειες Στόχος/στόχοι 

αναμενόμενων 

ενεργειών 

1 Επιμορφωτικός αναπτυξιακός ως 

προς τους 

εκπαιδευτικούς 

διοργάνωση βιωματικών 

σεμιναρίων, ημερίδων, 

καινοτόμων προγραμμάτων, 

υλοποίηση πρότυπων 

διδασκαλιών 

 

1. κάλυψη 

αδυναμιών/κενών 

εκπαιδευτικών 

2. βελτίωση 

εκπαιδευτικών διαμεσολαβητικός συνεργασία με 

πανεπιστήμια/πανεπιστημιακούς, 

οργάνωση δικτύων επιμόρφωσης 

ενημερωτικός ως 

προς τους γονείς 

διοργάνωση σεμιναρίων 

παιδαγωγικού περιεχομένου 

1. ενημέρωση 

γονέων για 

διάφορα θέματα 

2. βελτίωση 

επικοινωνίας 

σχολείου-

οικογένειας 

2 Υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

βοηθητικός-

μεντορικός ως 

προς τους 

εκπαιδευτικούς 

1. καθημερινή επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς 

2. ανάπτυξη καλών σχέσεων με 

εκπαιδευτικούς 

3. καλή γνώση αναγκών και 

ιδιαιτεροτήτων περιφέρειας 

1. απόκτηση 

εμπιστοσύνης 

εκπαιδευτικών 

2. επίλυση 

προβλημάτων 

3. βελτίωση 

καθημερινότητας 

εκπαιδευτικών 

3 Εξισορροπητικός επίλυση 

συγκρούσεων 

μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών 

πυροσβεστικές παρεμβάσεις σε 

προβλήματα μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων 

αποσόβηση-

τερματισμός 

αντιπαραθέσεων 

επίλυση 

ουσιαστικών 

πραγματικών 

προβλημάτων στα 

σχολεία 

παρεμβάσεις με όποιον τρόπο 

θεωρείται περισσότερο 

προσοδοφόρος κάθε φορά 

1. εξασφάλιση 

ήρεμου σχολικού 

κλίματος 

2. βοήθεια και 

υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών 

στην 

καθημερινότητα 

4 Καθοδηγητικός διαμεσολαβητικός-

συνεργατικός 

συνεργασία με όλους τους 

φορείς που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία 

σύνδεση 

σχολείου-

κοινωνίας 

υποστηρικτικός-

βοηθητικός και 

συμβουλευτικός 

1. παρατήρηση εκπαιδευτικών 

(και μαθητών) στο χώρο του 

σχολείου/τάξης 

2. συζητήσεις με εκπαιδευτικούς 

1. εντοπισμός 

αδυναμιών 

εκπαιδευτικών 

2. παροχή 

συμβουλών και 

υποδείξεων 

στους 

εκπαιδευτικούς 

για βελτίωση 

5 Αξιολογικός  

(απουσία αναφορών σε ενέργειες) 

 

6 Εποπτικός  

(απουσία αναφορών σε ενέργειες) 
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6.1.3 Επιδιώξεις Σχολικών Συμβούλων 

 

Ως προς τις επιδιώξεις των ΣΣ στο έργο τους, 5 από αυτούς ανέφεραν ότι 

επιδίωξή τους αποτελεί η προσωπική συμβολή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι 

σχετικές αναφορές είναι: «να βάλω το μικρό προσωπικό μου λιθαράκι» (ΣΣ2), «να 

βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου σε κάποια πράγματα» (ΣΣ3), «Εάν καταφέρω στην 

μικρότητα της περιοχής που έχω να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε νέα πράγματα, να 

περάσω ένα όραμα στους εκπαιδευτικούς και στα στελέχη, στους διευθυντές, να 

προβληματίσω για κάποια πράγματα δεδομένα και για ασφάλειες που μπορεί να έχουνε 

στη διδασκαλία τους, νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα μικρό κέρδος που μπορεί να 

μας πάει παραπέρα» (ΣΣ6), «…ότι μπορώ να βοηθήσω να λαδώσουμε (…) τις πληγές 

και να βοηθήσουμε κατά  περίπτωση…» (ΣΣ15). Για τον πέμπτο ΣΣ, από τα λεγόμενά 

του προκύπτει ότι επιδιώκει να ενισχύσει τη διάδοση σωστών αξιακών προτύπων 

στους εκπαιδευτικούς, καθώς θεωρεί το διαμορφωτικό ρόλο του ΣΣ τον πιο 

σημαντικό (ΣΣ9). 

4 άλλοι ανέφεραν ότι επιδιώκουν την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους 

εκπαιδευτικούς. Ένας από αυτούς (ΣΣ7) επεκτάθηκε και στη δημιουργία καλών 

σχέσεων μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, δηλαδή όλων των βασικών 

συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου. Η ανάπτυξη καλών σχέσεων 

νοηματοδοτήθηκε από έναν ΣΣ ως προσπάθεια «να εδραιώσω μια πολύ καλή γέφυρα 

επικοινωνίας με τις συναδέλφους μου» (ΣΣ11). Ο τέταρτος ΣΣ αναφέρθηκε στην 

ανάπτυξη μιας ειλικρινούς σχέσης με τους εκπαιδευτικούς, «ώστε να έχουν το θάρρος 

να μου απευθύνονται όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και εγώ να επισκέπτομαι 

τα νηπιαγωγεία τους με άνεση και με φιλική διάθεση» (ΣΣ13). Οι καλές σχέσεις 

προϋποθέτουν την απόκτηση της εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών από το πρόσωπο 

του ΣΣ, η οποία δεν είναι εύκολη. 

3 ΣΣ ανέφεραν ότι επιδιώκουν την τροποποίηση και τη χρήση 

εναλλακτικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς της 

περιφέρειάς τους. Οι σχετικές αναφορές είναι: «…εάν καταφέρω να μπορέσουμε να 

δοκιμάσουμε νέα πράγματα (…) να προβληματίσω για κάποια πράγματα δεδομένα και 

για ασφάλειες που μπορεί να έχουνε στη διδασκαλία τους (ενν. οι εκπαιδευτικοί)» 

(ΣΣ6), «να αλλάξει το 10% (ενν. των εκπαιδευτικών). Να ξεκινήσουμε μια καινούργια 

λογική, η οποία λέει πρώτα ο μαθητής» (ΣΣ10), «…να αλλάξω τη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία, στην αγωγή των παιδιών (…) κυρίως να 

εισάγω καινοτομίες που οι εκπαιδευτικοί θα υιοθετήσουν στην πράξη» (ΣΣ14). 

Επιπλέον, 3 ΣΣ ανέφεραν ότι επιδίωξή τους αποτελεί η αποτελεσματικότητα 

του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου των σχολείων: «το εκπαιδευτικό έργο που 

παράγεται απ’ τα σχολεία μας να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό» (ΣΣ4), «να 

αποκτά ο κόσμος, ο άνθρωπος παιδεία μέσα από την εκπαίδευση και όλες τις 

διαδικασίες της εκπαίδευσης» (ΣΣ12), «να επηρεάσω τους εκπαιδευτικούς για τη 

βελτίωση του έργου τους» (ΣΣ14). Πρόσθετα, 2 ΣΣ ανέφεραν την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών ως βασική τους επιδίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας δήλωσε ότι 

επιδιώκει την υποστήριξη των υφιστάμενών του εκπαιδευτικών στην καθημερινότητα 
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(ΣΣ1), ενώ ο δεύτερος ανέφερε: «να γίνει πιο εύκολη η δουλειά των συναδέλφων μου 

και πιο ευχάριστη» (ΣΣ5). 

Ολοκληρώνοντας, 1 ΣΣ (ΣΣ4) ανέφερε ότι επιδιώκει την ομαλότητα της 

σχολικής χρονιάς: «Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολοι καιροί από κάθε άποψη, να 

είναι όσο πιο δυνατόν ομαλή μια σχολική χρονιά. Δηλαδή το εκπαιδευτικό έργο που 

παράγεται απ’ τα σχολεία μας, αυτό για το οποίο πληρωνόμαστε εμείς από το ελληνικό 

λαό, να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Να κυλάει ο τροχός, χωρίς 

προβλήματα, χωρίς διάφορα ζητήματα», ενώ ένας άλλος (ΣΣ8) δήλωσε ότι επιδιώκει 

τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για το επάγγελμά τους: 

«Επιδίωξή μου είναι να μην φύγει η χαρά του εκπαιδευτικού, γιατί αυτό το πράγμα 

φεύγει κάθε μέρα και εγώ τρελαίνομαι. Δεν το αντέχω. Να μη φύγει η χαρά και ο 

έρωτας του ‘θέλω να μπω στην τάξη’».  

Επιχειρώντας τη σύνδεση των επιδιώξεων των ΣΣ του δείγματος της έρευνας 

με τους βασικούς ρόλους που προσέδωσαν στο θεσμό, αυτές φαίνονται να 

εντάσσονται κυρίως στο πλαίσιο της καθοδήγησης και της υποστήριξης-ενίσχυσης 

των εκπαιδευτικών. Αναλυτικότερα, η καθοδήγηση που μπορεί να προσφέρει ο ΣΣ 

δύναται να συμβάλλει στην τροποποίηση δεδομένων και στη χρήση εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς, στην παραγωγή 

αποτελεσματικού έργου από τις σχολικές μονάδες, καθώς και στη διατήρηση του 

ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για το επάγγελμά τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω των ποικίλων διαστάσεων που μπορεί να λάβει η καθοδήγηση όπως τη 

νοηματοδότησαν οι ΣΣ του δείγματος, δηλαδή μέσω της διαμορφωτικής, 

υποστηρικτικής-βοηθητικής και συμβουλευτικής διάστασής της. Από την άλλη, η 

υποστήριξη και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την ανάπτυξη καλών 

σχέσεων και την ίδια τη στήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους. Επιπλέον, η 

εφαρμογή του υποστηρικτικού ρόλου σε συνδυασμό με τον εξισορροπητικό (την 

επίλυση συγκρούσεων και προβλημάτων) μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλότητα 

της σχολικής ζωής, προκειμένου η σχολική χρονιά να κυλήσει ήρεμα. Τέλος, η 

προσωπική συμβολή των ΣΣ στο εκπαιδευτικό σύστημα που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες αναφορές (5) σχετίζεται τόσο με την καθοδήγηση όσο και την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών, καθώς αυτοί οι ρόλοι μπορούν να οδηγήσουν στη 

δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε ο ΣΣ να αναλάβει δράση που θα 

συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση ορισμένων εκπαιδευτικών πραγμάτων -πάντα 

στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ρόλου του, της διοικητικής του θέσης και της 

γεωγραφικής εμβέλειας της δράσης του. Η σύνδεση των επιδιώξεων με τους ρόλους 

απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.     

 

Πίνακας 3: Επιδιώξεις Σχολικών Συμβούλων  

 

α/α Επιδίωξη Σκοπός επιδίωξης Ρόλος/ρόλοι ΣΣ 

όπου εντάσσεται η 

επιδίωξη 

1 προσωπική συμβολή στο να συμβάλλει καθένας καθοδηγητικός και 
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εκπαιδευτικό σύστημα (5)
45

 στο μέτρο των 

δυνατοτήτων του στη 

βελτίωση του 

εκπαιδευτικού 

συστήματος 

υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

2 ανάπτυξη καλών σχέσεων με 

εκπαιδευτικούς (4) 

να αποκτηθεί 

εμπιστοσύνη, ώστε να 

υπάρχει απρόσκοπτη 

συνεργασία 

υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

3 τροποποίηση και χρήση 

εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων από τους 

εκπαιδευτικούς (3) 

να μη μένουν 

προσκολλημένοι σε 

παρωχημένες μεθόδους, 

να εξελίσσονται και να 

εφαρμόζουν καινοτομίες 

καθοδηγητικός 

4 αποτελεσματικότητα του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού 

έργου (3) 

να παράγεται 

αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό έργο από τις 

σχολικές μονάδες 

καθοδηγητικός 

5 υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(2) 

να αισθάνονται ότι 

στηρίζονται στο έργο 

τους 

υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

6 ομαλότητα σχολικής χρονιάς 

(1) 

να μην υπάρχουν 

προβλήματα 

εξισορροπητικός 

και 

υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

7 διατήρηση ενδιαφέροντος 

εκπαιδευτικών για το 

επάγγελμα (1) 

να μην υποστούν 

επαγγελματική 

εξουθένωση και 

αδιαφορήσουν 

καθοδηγητικός 

 

 

6.1.4 Προτεραιότητες Σχολικών Συμβούλων 

 

Ως προς τις προτεραιότητες των ΣΣ, 6 από αυτούς ανέφεραν τη δημιουργία 

κατάλληλου σχολικού κλίματος, το οποίο συνίσταται σε καλές σχέσεις μεταξύ των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία ομάδων (γονέων, εκπαιδευτικών, 

μαθητών, εξωσχολικών φορέων), ώστε να επικρατεί ηρεμία στα σχολεία και να μην 

εμφανίζονται προβλήματα. Ωστόσο, η εξασφάλιση ενός ήρεμου σχολικού κλίματος 

«όσο και να φαίνεται παράξενο είναι ένας φιλόδοξος στόχος (…) αυτό που θέλουμε 

είναι μια ομαλή πορεία» (ΣΣ4). 5 ΣΣ ανέφεραν ότι έχουν προτεραιότητα την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε «να γίνει πιο εύκολη η δουλειά των 

συναδέλφων (…) πιο ευχάριστη» (ΣΣ5), «οι Διευθυντές και οι συνάδελφοι να νοιώθουν 

ότι δεν είναι μόνοι στην πορεία τους» (ΣΣ15), ενώ και ο ΣΣ να μπορεί να είναι 

χρήσιμος στο ρόλο του «όπως και αν αυτός ερμηνεύεται» (ΣΣ13). 

                                                           
45

 Στην παρένθεση παρατίθεται ο αριθμός των σχετικών αναφορών. 
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Πρόσθετα, 4 ΣΣ ανέφεραν ως βασική προτεραιότητα την κινητοποίηση των 

εκπαιδευτικών, ώστε να μη μένουν στάσιμοι και καθίστανται σταδιακά αδιάφοροι 

για τα εκπαιδευτικά πράγματα. Η κινητοποίηση αφορά τόσο την απόκτηση ενός 

«παιδαγωγικού τακτ απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες» με την καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης προκειμένου να καταφέρουν μια «βαθιά επίγνωση των πραγμάτων» 

(ΣΣ2) όσο και την πρόθεση του «συνέχεια να χτίζουμε, να φτιάχνουμε» (ΣΣ8), 

«αλλάζοντας συμπεριφορές» (ΣΣ9). Επίσης, η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών 

συνίσταται για τον τέταρτο ΣΣ στο: «να μπορέσω να περάσω κάποια μηνύματα 

σχετικά με θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας που βλέπω ότι είναι υποτονικά ή δεν 

υπάρχει καλή γνώση ενδεχομένως στο πώς να γίνουνε» (ΣΣ13). Άλλοι 2 ΣΣ (ΣΣ6, 

ΣΣ15) ανέφεραν ως προτεραιότητά τους την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, το οποίο υποστηρίζουν ότι απουσιάζει, ενώ 1 (ΣΣ3) 

ανάφερε ως προτεραιότητα τη θέσπιση ετήσιων στόχων που προσπαθεί να πετύχει.  

Επιπλέον, 1 (ΣΣ4) ανέφερε την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, 1 (ΣΣ12) την αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου από την κοινωνία, ενώ 1 (ΣΣ14) τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου με την αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου 

διδασκαλίας. Αξιοσημείωτη είναι η άποψη ενός ΣΣ (ΣΣ3), ο οποίος ήταν ο μοναδικός 

που υποστήριξε ότι δε θέτει κάποια διαχρονική προτεραιότητα, αλλά προσεγγίζει 

τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους: «ανάλογα 

με το κάθε σχολείο κάνω και ένα διαφορετικό πλάνο». 

Όπως αναδεικνύεται από την ανάλυση των συνεντεύξεων, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ΣΣ του δείγματος (14/15) ανέφερε ότι θέτει βασικές προτεραιότητες 

στο έργο της, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Η 

θέσπιση προτεραιοτήτων θεωρείται δεδομένη για τους ΣΣ του δείγματος και 

αναδεικνύει ότι κάθε ένας από αυτούς δίνει βαρύτητα σε διαφορετικά θέματα. 

Ωστόσο, από την ανάλυση των συνεντεύξεων μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 

περισσότεροι ΣΣ θέτουν προτεραιότητες που σχετίζονται με τον καθοδηγητικό και 

τον υποστηρικτικό-ενισχυτικό ρόλο τους. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 

καθοδήγησης εντάσσονται η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη 

πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τους (συνεργατική διάσταση καθοδήγησης) και η 

θέσπιση ετήσιων στόχων. Στη διαμεσολαβητική-συνεργατική διάσταση της 

καθοδήγησης εντάσσεται η αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου από την κοινωνία, 

η οποία μπορεί να προωθηθεί ουσιαστικά από τη διαμεσολάβηση του ΣΣ 

προκειμένου το σχολείο να ανοιχθεί στην κοινωνία. Στην υποστήριξη εντάσσονται η 

δημιουργία ενός κατάλληλου σχολικού κλίματος, η οποία ως προς την εξάλειψη των 

προβλημάτων σχετίζεται ως ένα βαθμό και με τον εξισορροπητικό ρόλο του θεσμού, 

καθώς και η ίδια η υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Επίσης, η προτεραιότητα 

διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης του 

επιμορφωτικού ρόλου που περιέγραψαν οι ΣΣ του δείγματος. Τέλος, η βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου σχετίζεται τόσο με τον καθοδηγητικό ρόλο (διαμορφωτική, 

υποστηρικτική-βοηθητική-συμβουλευτική διάσταση) όσο με και με τον 
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υποστηρικτικό-ενισχυτικό (βοηθητική-μεντορική διάσταση ως προς τους 

εκπαιδευτικούς). Οι προτεραιότητες εκθέτονται στον παρακάτω πίνακα.             

 

Πίνακας 4: Προτεραιότητες Σχολικών Συμβούλων 

 

α/α Προτεραιότητες Στόχοι προτεραιοτήτων Σχετικός 

ρόλος/ρόλοι 

θεσμού 

1 δημιουργία 

κατάλληλου σχολικού 

κλίματος (6)
46

 

ανάπτυξη καλών σχέσεων, 

εξασφάλιση ηρεμίας στα 

σχολεία, εξάλειψη προβλημάτων 

υποστηρικτικός-

ενισχυτικός και 

εξισορροπητικός 

2 υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών (5) 

διευκόλυνση έργου 

εκπαιδευτικών, να αισθάνονται 

ότι δεν είναι μόνοι στο έργο 

τους, ο ΣΣ να είναι χρήσιμος 

υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

3 κινητοποίηση των 

εκπαιδευτικών (4) 

απόκτηση παιδαγωγικού τακτ, 

καλλιέργεια ενσυναίσθησης, 

διαρκής εξέλιξη, αλλαγή 

στάσεων και συμπεριφορών 

καθοδηγητικός 

4 ανάπτυξη πνεύματος 

συνεργασίας μεταξύ 

των εκπαιδευτικών 

(2) 

απόκτηση συνεργατικής 

κουλτούρας, να ανοίξουνε οι 

πόρτες της τάξης 

καθοδηγητικός 

5 θέσπιση ετήσιων 

στόχων (1) 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων καθοδηγητικός 

6 οργάνωση 

επιμορφωτικών 

δράσεων (1) 

επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

επιμορφωτικός 

7 αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού έργου 

από την κοινωνία (1) 

η κοινωνία να έχει τον 

εκπαιδευτικό στο πρώτο 

σκαλοπάτι της αναγνώρισης του 

έργου του 

καθοδηγητικός 

8 βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου 

(1) 

αξιοποίηση της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου 

διδασκαλίας 

καθοδηγητικός και 

υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

9 απουσία διαχρονικής 

προτεραιότητας (1) 
δράση ανάλογα με τις 

ξεχωριστές ανάγκες κάθε 

σχολικής 

μονάδας/εκπαιδευτικού 

- 

 

 

6.1.5 Ενέργειες επίτευξης προτεραιοτήτων 

   

Προκειμένου να πετύχουν τις προαναφερόμενες προτεραιότητες, 11 ΣΣ 

δήλωσαν ότι καταφεύγουν στη χρήση τεχνικών επικοινωνίας ως βασική ενέργεια. 
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 Στην παρένθεση παρατίθεται ο αριθμός των σχετικών αναφορών. 
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Οι τεχνικές επικοινωνίας επικεντρώνονται σε «δημοκρατικές» (ΣΣ6) συζητήσεις του 

ΣΣ με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και «ανάμεσα στο τρίπτυχο: ΣΣ-δάσκαλος-μαθητής 

μέσα στη σχολική τάξη» (ΣΣ9). ΟΙ συζητήσεις αποσκοπούν σε πρώτη φάση οι ΣΣ να 

γίνουν αποδεκτοί από τους εκπαιδευτικούς και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τους 

και σε δεύτερη φάση, αφού οι εκπαιδευτικοί εκφραστούν ανοιχτά, να κατανοήσουν 

τις ανάγκες τους και να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν ως προς την 

κάλυψή τους. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά ενός ΣΣ: «μιλώντας με τις 

νηπιαγωγούς τόσο ατομικά όσο και ομαδικά προσπαθώ να αφουγκραστώ τις δικές τους 

ανησυχίες (…) φροντίζω να συλλέξω τις αγωνίες τους και να δω πώς μπορώ να τις 

βοηθήσω» (ΣΣ13). Η αποδοχή του ΣΣ από τους εκπαιδευτικούς και η απόκτηση 

εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ενώ απαιτεί 

πολλές προσπάθειες όπως φαίνεται από τις αναφορές των ΣΣ: «η απόκτηση της 

εμπιστοσύνης δε γίνεται σε μία συνάντηση, απαιτεί αρκετό χρόνο» (ΣΣ5), «προσπαθώ 

όσο το δυνατόν περισσότερο να βρίσκομαι ‘μέσα στο γήπεδο’, μέσα δηλαδή στις 

σχολικές μονάδες» (ΣΣ4), «πρώτα πρέπει να σε εμπιστευτούν εσένα ως άνθρωπο, αλλά 

και να έχεις να τους δώσεις κάποια πράγματα και να τους βοηθήσεις (…) βασικό 

στοιχείο είναι η επικοινωνία και η αποδοχή του ΣΣ ως προσωπικότητα και ως 

άνθρωπο» (ΣΣ6). Ως τεχνική επικοινωνίας αναφέρθηκε εκτός από τη δημοκρατική 

συζήτηση και η επιβράβευση των εκπαιδευτικών που ακολουθούν τις υποδείξεις του 

ΣΣ: «ενθάρρυνση και επιβράβευση των εκπαιδευτικών που βλέπω ότι δουλεύουν μ’ 

αυτό τον τρόπο, με ομάδες» (ΣΣ14). 

9 στους 15 ΣΣ δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν επιμορφωτικές δράσεις που 

απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους. Ένας (ΣΣ12) αναφέρθηκε 

και στους γονείς, αναφέροντας ότι προσπαθεί να πετύχει τις προτεραιότητες που θέτει 

με «συχνές συμβουλές στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς». Οι περισσότεροι από 

τους ΣΣ που αναφέρθηκαν στις επιμορφώσεις δήλωσαν ότι επιθυμούν αυτές να έχουν 

έντονο το βιωματικό στοιχείο και όχι τόσο το θεωρητικό προκειμένου να 

κοινωνήσουν γνώσεις και πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς: «μόνο με βιωματικά 

εργαστήρια-όχι θεωρίες» (ΣΣ2), «βάζω τους εκπαιδευτικούς στη θέση των μαθητών» 

(ΣΣ10). 2 ΣΣ (ΣΣ9, ΣΣ14) νοηματοδότησαν την επιμόρφωση ως πραγματοποίηση 

μικροδιδασκαλιών από το ΣΣ, προκειμένου να παραδειγματίζονται οι εκπαιδευτικοί. 

Ο ένας από αυτούς ανέφερε ότι εκτός από την «επίδειξη διδασκαλιών» από το ΣΣ, ο 

τελευταίος μπορεί να προτείνει και την «ανάθεση διδασκαλιών από εκπαιδευτικούς 

που εφαρμόζουν την ομαδική διδασκαλία» (ΣΣ14). 

5 ΣΣ ανέφεραν ότι ως ενέργεια επίτευξης των προτεραιοτήτων του τη 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, η οποία επιτυγχάνεται με συχνές, τακτικές 

επισκέψεις των ΣΣ στα σχολεία (ΣΣ7, ΣΣ11). Η συνεργασία μπορεί να αφορά θέματα 

σχετικά με τις παρατηρήσεις διδασκαλιών που κάνουν οι ΣΣ στις τάξεις (ΣΣ1), ενώ 

αποβλέπουν στον εντοπισμό αδυναμιών και ελλείψεων: «μέσα από επισκέψεις που 

κάνω στα νηπιαγωγεία βλέπω σε ποια πράγματα υπάρχει υστέρηση» (ΣΣ13). 

Πρόσθετα, 2 ΣΣ (ΣΣ1, ΣΣ2) ανέφεραν ως ενέργεια επίτευξης των προτεραιοτήτων τη 

δια βίου μάθηση του ΣΣ, δηλαδή την αυτό-μόρφωσή του. Οι αναφορές συγκλίνουν 

στο ότι ο ΣΣ πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στο χώρο της 
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εκπαίδευσης και να ανανεώνει τις γνώσεις του. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η 

ενέργεια είναι η μοναδική που σχετίζεται αποκλειστικά με το πρόσωπο του ΣΣ και 

δεν προϋποθέτει αλληλεπίδραση με άλλα άτομα όπως οι υπόλοιπες ενέργειες.  

Άλλοι 2 ΣΣ ανέφεραν την εξατομικευμένη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, 

έτσι ώστε να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες: «να βοηθήσω με όλες μου τις 

δυνάμεις εξατομικευμένα (…) ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται 

αλλού υποστήριξη» (ΣΣ5), «εξατομικευμένες προτάσεις για το πως μπορεί να αλλάξει 

αυτό το πλαίσιο της τάξης που δουλεύει ομαδικά» (ΣΣ14). Τέλος, 1 ΣΣ ανέφερε την 

αμεσότητα με τους εκπαιδευτικούς, η οποία συνίσταται στην άμεση πρόσβαση των 

εκπαιδευτικών στο ΣΣ για παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί: 

«…υπάρχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο κινητό μου από τις κοπέλες είτε πρωί, είτε 

απόγευμα και αυτό δείχνει κάτι ας πούμε. Ξέρουν ότι η μέρα η σταθερή του γραφείου 

μου είναι η Δευτέρα. Τις άλλες μέρες αν δεν τις απαντήσω άμεσα κάποια στιγμή θα τις 

πάρω» (ΣΣ1). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεραιότητες 

κάθε ΣΣ, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο καθένας προκειμένου να 

καταφέρει την επίτευξή τους.  

 

Πίνακας 5: Προτεραιότητες Σχολικών Συμβούλων και ενέργειες επίτευξής τους 

 

α/α Προτεραιότητες Ενέργειες επίτευξης 

ΣΣ1 1. δημιουργία κατάλληλου σχολικού 

κλίματος 

(θετικό κλίμα με εκπαιδευτικούς)
47

 

2. υποστήριξη εκπαιδευτικών 

1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

2. δια βίου μάθηση ΣΣ 

3. συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

(για την παρατήρηση στην τάξη) 

4. αμεσότητα με εκπαιδευτικούς (διαρκής 

επικοινωνία στο κινητό και το γραφείο) 

ΣΣ2 κινητοποίηση εκπαιδευτικών 

(απόκτηση παιδαγωγικού τακτ μέσα στην 

τάξη, στα παιδιά και στις οικογένειες, 

καλλιέργεια ενσυναίσθησης, βαθιά 

επίγνωση των πραγμάτων) 

1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας (συζητήσεις 

με εκπαιδευτικούς) 

2. δια βίου μάθηση ΣΣ 

3. επιμορφώσεις 

(μόνο με βιωματικά εργαστήρια) 

ΣΣ3 1. δημιουργία κατάλληλου σχολικού 

κλίματος 

(ήρεμο κλίμα εμπιστοσύνης για ανάπτυξη 

σχέσεων) 

2. θέσπιση ετήσιων στόχων 

3. απουσία διαχρονικής προτεραιότητας 

επιμορφώσεις 

(οργάνωση δικτύου επιμόρφωσης με 

πανεπιστημιακούς κ.ά.) 

ΣΣ4 1. δημιουργία κατάλληλου σχολικού 

κλίματος 

(ήρεμη σχολική χρονιά) 

2. υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(συναδέλφων) 

3.επιμορφώσεις 

(για επαγγελματική ανάπτυξη των 

συναδέλφων) 

1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

(συνέχεια στις σχολικές μονάδες) 

2. επιμορφώσεις 

(ουσιαστικές, αποτελεσματικές επιμορφωτικές 

δράσεις) 

ΣΣ5 υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(να γίνει πιο εύκολη η δουλειά των 

1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

(απόκτηση εμπιστοσύνης εκπαιδευτικών σε 
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 Στις παρενθέσεις παρατίθεται πώς ακριβώς περιέγραψε κάθε ΣΣ του τις 

προτεραιότητές του, καθώς και τις ενέργειες επίτευξής τους.   
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συναδέλφων) βάθος χρόνου) 

2. εξατομικευμένη υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες και 

χρειάζεται αλλού υποστήριξη) 

ΣΣ6 ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας στους 

εκπαιδευτικούς 

(καλλιέργεια συλλογικότητας, 

αλληλοτροφοδότηση/αλληλοβοήθεια 

εκπαιδευτικών, «ανοιχτή» τάξη) 

χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

(απόκτηση εμπιστοσύνης, να έχεις να δώσεις 

κάποια πράγματα, αποδοχή ΣΣ ως 

προσωπικότητα και ως άνθρωπο) 

 

ΣΣ7 δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος 

(καλύτερες σχέσεις μεταξύ γονέων, 

εκπαιδευτικών και μαθητών) 

χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

(δημοκρατική συζήτηση) 

ΣΣ8 κινητοποίηση εκπαιδευτικών 

(να μη φύγει η χαρά του ‘θέλω να μπω στην 

τάξη’, να μη βαρεθούν, να μη μπαίνουν σε 

στεγανά, να μη ψάχνουν να βρουν τα 

πράγματα τα οποία έχουν μία σταθερότητα, 

συνέχεια να χτίζουν, να φτιάχνουν 

πράγματα) 

επιμορφώσεις 

(πάρα πολλά σεμινάρια, πολλή επιμόρφωση σε 

μικρό-ομάδες, κάθε σχολείο αποτελεί ομάδα 

επιμόρφωσης, συζήτηση πρώτα σε ατομικό και 

έπειτα σε συλλογικό επίπεδο) 

ΣΣ9 κινητοποίηση εκπαιδευτικών 

(«αλλάζοντας συμπεριφορές» για 

επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών) 

1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

(συζητήσεις ανάμεσα στο τρίπτυχο: «ΣΣ-

δάσκαλος-μαθητής» μέσα στην τάξη) 

2. επιμορφώσεις 

(υλοποίηση μικροδιδασκαλιών από το ΣΣ 

για παραδειγματισμό εκπαιδευτικών) 

ΣΣ10 ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας στους 

εκπαιδευτικούς 

(οι εκπαιδευτικοί να εκχωρήσουν στους 

μαθητές τους κομμάτι της «εξουσίας» τους, 

κομμάτι της μάθησης, να δουλέψουν 

ομαδικά, συνεργατικά, να ανοίξει η πόρτα 

της τάξης, να συνεργαστούν τα τμήματα 

μιας τάξης μεταξύ τους) 

επιμορφώσεις 

(βιωματικές επιμορφώσεις, οι εκπαιδευτικοί 

μπαίνουν στη θέση των μαθητών, τονίζεται η 

ανάγκη της συνεργασίας) 

ΣΣ11 δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος 

(εδραίωση γέφυρας επικοινωνίας με 

συναδέλφους) 

1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

(δημιουργία πλαισίου συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης με εκπαιδευτικούς) 

2. συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

(τακτικές επισκέψεις σε όλα τα σχολεία) 

ΣΣ12 1. δημιουργία κατάλληλου σχολικού 

κλίματος 

(καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους εξωσχολικούς 

φορείς) 

2. αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου 

από την κοινωνία 

(όλους τους εξωσχολικούς φορείς: γονείς, 

τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους 

άλλους, η κοινωνία να έχει τον 

εκπαιδευτικό στο πρώτο σκαλοπάτι της 

αναγνώρισης του έργου του) 

1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

(συχνή επικοινωνία με όλο το προσωπικό, με 

όλους τους φορείς) 

2. επιμορφώσεις 

(συχνές συμβουλές στους εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς) 

ΣΣ13 1. υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(ο ΣΣ να είναι χρήσιμος για τους 

εκπαιδευτικούς) 

2. κινητοποίηση εκπαιδευτικών 

(πέρασμα μηνυμάτων σχετικά με θέματα 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι 

υποτονικά ή δεν υπάρχει καλή γνώση στο 

πώς να γίνουνε) 

1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας 

(συζητήσεις με εκπαιδευτικούς) 

2. συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

(μέσα από επισκέψεις στα σχολεία 

εντοπίζονται αδυναμίες) 

ΣΣ14 βελτίωση εκπαιδευτικού έργου 1. χρήση τεχνικών επικοινωνίας 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 123 
 

(βελτίωση της διδασκαλίας, εφαρμογή 

μεθόδου των ομάδων στην τάξη) 

(ενθάρρυνση/επιβράβευση εκπαιδευτικών που 

δουλεύουν με ομάδες) 

2. επιμορφώσεις (ανά τάξεις, επίδειξη 

διδασκαλιών από ΣΣ, ανάθεση 

πραγματοποίησης διδασκαλιών από 

εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν την ομαδική 

διδασκαλία) 

3. εξατομικευμένη υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(εξατομικευμένες προτάσεις για το πώς μπορεί 

να αλλάξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

δουλεύεις ομαδικά) 

ΣΣ15 1. υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(οι Διευθυντές και οι συνάδελφοι να 

νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι στην πορεία 

τους) 

2. ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας στους 

εκπαιδευτικούς 

(«άνοιγμα» του σχολείου και της τάξης στο 

συνάδελφο που έχει αυξημένα προσόντα 

και μπορεί να βοηθήσει) 

συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

(καθημερινά μέσα στις τάξεις, καθημερινή 

συνεργασία με Διευθυντές σχολικών μονάδων) 

 

 Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι ΣΣ επιχειρούν να 

πετύχουν προτεραιότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ρόλου 

του θεσμού προβαίνοντας σε ενέργειες που ανήκουν σε κάποιον άλλο ρόλο. Με άλλα 

λόγια, μία προτεραιότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο του καθοδηγητικού ρόλου του 

θεσμού όπως λ.χ. η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, επιτυγχάνεται μέσω των 

επιμορφωτικών δράσεων του ΣΣ, δηλαδή με δράσεις που αποτελούν αναμενόμενες 

ενέργειες του επιμορφωτικού ρόλου (περίπτωση του ΣΣ8). Η εν λόγω περίπτωση 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα -και ταυτόχρονα απόδειξη- της στενής σχέσης 

μεταξύ των βασικών ρόλων του θεσμού όπως αυτή διαπιστώθηκε κατά τη συνόψιση 

των ρόλων των ΣΣ στην αρχή του κεφαλαίου. 

Ολοκληρώνοντας, αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του ΣΣ3, ο οποίος αν και 

δήλωσε ότι δεν έχει θέσει κάποια διαχρονική προτεραιότητα στη δράση του (ο 

μοναδικός που δήλωσε κάτι τέτοιο), εντούτοις, από τη συνολική ανάλυση της 

συνέντευξης προέκυψε ότι επιδιώκει τη δημιουργία ενός ήρεμου σχολικού κλίματος 

εμπιστοσύνης προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ομάδων 

που απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα. Για την επίτευξη αυτής της προτεραιότητας 

υλοποιεί οργανωμένες και συστηματικές επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες 

απευθύνονται βασικά στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς των μαθητών. 

Συνοψίζοντας, όλοι οι ΣΣ του δείγματος θέτουν προτεραιότητες στο έργο τους, τις 

οποίες προσπαθούν να πετύχουν μετερχόμενοι σε αρκετές περιπτώσεις ενέργειες που 

«δανείζονται» από άλλους ρόλους (λ.χ. προσπαθούν να καθοδηγήσουν μέσω 

επιμορφώσεων), φανερώνοντας τη στενή σχέση μεταξύ των βασικών ρόλων του 

θεσμού, όπως αυτοί αναδείχτηκαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων.      

 

6.1.6 Κριτήρια ικανοποίησης Σχολικών Συμβούλων από τα αποτελέσματα του 

έργου τους 
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Αναφορικά με το πότε αισθάνονται ικανοποίηση από τα αποτελέσματα του 

έργου τους, 5 ΣΣ του δείγματος ανέφεραν ως κριτήριο ικανοποίησης την αλλαγή των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων από τους εκπαιδευτικούς. Η αλλαγή συνίσταται στην 

υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών στον τρόπο διδασκαλίας και την αλλαγή 

στάσεων. Τα σχετικά αποσπάσματα είναι: «θα είμαι ευχαριστημένη όταν έστω και μία 

μικρή μειοψηφία των εκπαιδευτικών και του σχολικού κόσμου κατανοήσει την 

πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα και πάει με βήματα συγκεκριμένα για να αλλάξει 

πράγματα» (ΣΣ6), «όταν βλέπω στο τέλος καλές πρακτικές (…) όταν βλέπω να 

εφαρμόζουν πρωτοποριακά προγράμματα οι νηπιαγωγοί» (ΣΣ8), «όταν βλέπω ότι 

αλλάζουν τα πράγματα και πνέει νέος άνεμος στο πλαίσιο εργασίας (…) όταν το σχολείο 

είναι ανοιχτό στην κοινωνία» (ΣΣ15). Οι άλλοι δύο ΣΣ ανέφεραν ότι ικανοποιούνται 

με την καλλιέργεια ενός πνεύματος συνεχούς εξέλιξης στον εκπαιδευτικό (ΣΣ9) και 

όταν έστω και λίγοι από τους εκπαιδευτικούς υιοθετούν νέες τεχνικές προκειμένου να 

δράσουν πολλαπλασιαστικά για τους υπόλοιπους (ΣΣ10). 

4 ΣΣ δήλωσαν πως είναι ικανοποιημένοι όταν διαπιστώνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί στηρίζονται από τους ίδιους: «η αίσθηση ότι οι νηπιαγωγοί 

στηρίζονται, παίρνουν αυτό που θέλουν, όχι τόσο στη διδακτική όσο στα θέματα των 

σχέσεων με το παιδί και την οικογένεια» (ΣΣ2), «όταν λαμβάνω ικανοποίηση από αυτό 

που νιώθουν οι άλλοι συνάδελφοι (…) όταν μπορώ να πω ότι είμαι χρήσιμος και βλέπω 

ένα κλίμα αποδοχής και υποστήριξης από τους ίδιους τους συναδέλφους μου» (ΣΣ12), 

«όταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μου καταθέτουν ότι έχει αλλάξει το κλίμα της τάξης (…) 

η μείωση της έντασης ενός προβλήματος από την εφαρμογή ενός προγράμματος στην 

τάξη» (ΣΣ7), «εάν οι προτάσεις που κάνω για οποιοδήποτε θέμα υιοθετούνται και 

έχουν αποτέλεσμα» (ΣΣ14). 

 3 ΣΣ δήλωσαν ότι ικανοποιούνται όταν οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται το 

πρόσωπο του ΣΣ. Η εμπιστοσύνη εκδηλώνεται με την ανταπόκριση των 

εκπαιδευτικών στα βιωματικά σεμινάρια (ΣΣ11), «όταν οι συνάδελφοί μου ανοίγονται 

πλέον και συζητάμε όχι μόνο τα καλά (…) αλλά μπαίνουμε και σε προβλήματα πια» 

(ΣΣ6), και «εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς (…) εάν 

βλέπω ότι με εμπιστεύονται και μπορούμε να συζητάμε μαζί τις αδυναμίες τους» 

(ΣΣ14). Επιπλέον, 1 ΣΣ (ΣΣ12) ανέφερε ότι αισθάνεται ικανοποίηση όταν το έργο 

του εκπαιδευτικού αναγνωρίζεται από την κοινωνία, ενώ 1 δήλωσε ότι λαμβάνει 

μόνιμη ικανοποίηση από έργο του: «Πάντα είμαι ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. 

Είναι μια δουλειά την οποία την αγαπάω πάρα πολύ» (ΣΣ1). 

Στον αντίποδα, 2 ΣΣ δήλωσαν ότι αδυνατούν να αισθανθούν ικανοποίηση 

από τα αποτελέσματα του έργου τους: «δε νομίζω ότι ποτέ θα μπορείς να το πεις, τα 

αποτελέσματα δε φαίνονται ή είναι πολύ μακροπρόθεσμα (…) πάντα τρέχει κάτι 

καινούργιο που είμαστε υποχρεωμένοι ως στελέχη να ενισχύσουμε» (ΣΣ3), «νομίζω 

ευχαριστημένη δεν θα μπορέσω να είμαι ποτέ (…) πολλά πράγματα θεωρώ ότι μόνο 

επιδερμικά μπορώ να τα δω» (ΣΣ13). Στις περιπτώσεις αυτές, ανασταλτικοί 

παράγοντες είναι τα μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα του έργου των ΣΣ και τα 

ποικίλα θέματα που εξελίσσονται ταυτόχρονα, σε πολλά από τα οποία ο ΣΣ μπορεί να 

ανταποκριθεί μόνο επιφανειακά. 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 125 
 

Συνοψίζοντας, οι περισσότεροι ΣΣ του δείγματος λαμβάνουν ικανοποίηση 

όταν το έργο τους συμβάλλει στην αλλαγή των εκπαιδευτικών πραγμάτων από τους 

εκπαιδευτικούς, στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την απόκτηση της 

εμπιστοσύνης τους. Τα συγκεκριμένα κριτήρια αναδεικνύουν ότι οι ΣΣ 

ικανοποιούνται με το να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς της 

περιφέρειάς τους, αφού κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι οι ΣΣ του δείγματος ικανοποιούνται όταν ασκούν καθοδηγητικό 

και υποστηρικτικό-ενισχυτικό ρόλο για τους εκπαιδευτικούς, ενώ, παράλληλα, 

αναδεικνύει με έμμεσο τρόπο ότι οι ΣΣ αντιλαμβάνονται τους προαναφερθέντες 

ρόλους ως δεδομένους για το θεσμό, τον οποίο υπηρετούν. Το συμπέρασμα αυτό 

επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των συνεντεύξεων σχετικά με τους 

βασικούς ρόλους του θεσμού του ΣΣ, δύο από τους οποίους είναι ο καθοδηγητικός 

και ο υποστηρικτικός-ενισχυτικός για τους εκπαιδευτικούς.   

 

Πίνακας 6: Κριτήρια ικανοποίησης Σχολικών Συμβούλων από τα αποτελέσματα του 

έργου τους 

 

α/α Κριτήρια ικανοποίησης 

Σχολικών Συμβούλων 

Νοηματοδότηση κριτηρίων ικανοποίησης 

1 αλλαγή εκπαιδευτικών 

πραγμάτων από τους 

εκπαιδευτικούς (5)
48

 

εφαρμογή καλών πρακτικών και πρωτοποριακών 

προγραμμάτων, συνεχής εξέλιξη, υιοθέτηση νέων 

τεχνικών, «άνοιγμα» σχολείου στην κοινωνία 

2 αίσθηση ότι οι 

εκπαιδευτικοί 

στηρίζονται (4) 

στήριξη σε θέματα διδακτικής και σχέσεων, 

δημιουργία αισθήματος ικανοποίησης, μείωση 

έντασης προβλημάτων της τάξης, αποτελεσματικές 

προτάσεις ΣΣ 

3 εμπιστοσύνη 

εκπαιδευτικών στο ΣΣ 

(3) 

«άνοιγμα» εκπαιδευτικών και συζήτηση για 

προβλήματα, ανταπόκριση στα βιωματικά 

σεμινάρια, απουσία συγκρούσεων ΣΣ-

εκπαιδευτικών, συζήτηση αδυναμιών εκπαιδευτικών 

4 αναγνώριση έργου 

εκπαιδευτικών από την 

κοινωνία (1) 

η κοινωνία να έχει τον εκπαιδευτικό στο πρώτο 

σκαλοπάτι της αναγνώρισης του έργου του 

5 μόνιμη ικανοποίηση (1) η καθημερινή κούραση και η κριτική οδηγεί σε 

αμφισβήτηση των νυν δεδομένων και προσπαθείς να 

βελτιώνεσαι 

6 αδυναμία ικανοποίησης 

(2) 

μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα του έργου των 

ΣΣ, επιφανειακή ανταπόκριση στο πλήθος των 

«ανοιχτών» ζητημάτων που βρίσκονται διαρκώς σε 

εξέλιξη 

 

 

6.1.7 Σημαντικότητα ρόλου Σχολικών Συμβούλων 

  

                                                           
48

 Στην παρένθεση παρατίθεται ο αριθμός των σχετικών αναφορών. 
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Η μεγάλη πλειοψηφία των ΣΣ του δείγματος, 11 από τους 15, υποστήριξε ότι 

ο ρόλος τους είναι σημαντικός ως προς την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η 

υποστήριξη αφορά την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών (ΣΣ1) και συνίσταται στη 

δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

«αισθάνονται ότι στηρίζονται στο έργο τους» (ΣΣ2), αλλά και στην «υποστήριξη στην 

πράξη και την παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών» (ΣΣ4). Οι ΣΣ θεωρούν 

ότι μπορούν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό στο έργο του (ΣΣ3), 

ο οποίος «έχει ανάγκη από υποστήριξη» (ΣΣ5). Η όλη λογική που διαπνέει την 

υποστήριξη είναι «μία λογική μέντορα (…) μια λογική υποστήριξης και βοήθειας» 

(ΣΣ6), προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να εμπνευστούν, καθώς «η έμπνευση είναι πολύ 

δυνατός μηχανισμός για ενεργοποίηση του άλλου» (ΣΣ7).  

5 ΣΣ δήλωσαν ότι ο ρόλος είναι σημαντικός, διότι γίνεται αποδεκτός από 

τους εκπαιδευτικούς αλλά και είναι κατάλληλος για την επισήμανση αδυναμιών 

των εκπαιδευτικών. Η σημασία του ρόλου σε αυτή την περίπτωση έγκειται στο ότι ο 

ΣΣ αποτελεί «κριτικό μάτι επισήμανσης πραγμάτων που δε βλέπουν οι εκπαιδευτικοί» 

(ΣΣ1) και στο ότι «μπορεί να τους εμψυχώνει, να εποπτεύσει τις δράσεις τους και να 

τους βοηθήσει στις δυσκολίες λόγω εμπειρίας, ενημέρωσης και γνώσης» (ΣΣ2). Επίσης, 

«ο ΣΣ είναι αυτός που θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι ένας συνάδελφος υστερεί και να 

βρει τον τρόπο να τον επιμορφώσει, να τον ενισχύσει» (ΣΣ13), ενώ ο ρόλος για τους 

εκπαιδευτικούς είναι σημαντικός, καθώς «αποτελεί σημείο αναφοράς, εφόσον υπάρχει 

εμπιστοσύνη, και μέσα από αυτό να αξιολογήσουν το έργο τους ανάλογα με τα σχόλια 

που κάνει ο Σύμβουλος» (ΣΣ14). Χαρακτηριστική είναι η τελευταία σχετική αναφορά: 

«για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να με θεωρούν οι συνάδελφοι ότι έχουνε ένα 

σύμμαχο στο πλευρό τους και εκείνο που θα πω είναι προς το καλό, προς τη βελτίωση 

του εκπαιδευτικού» (ΣΣ3). 

4 ΣΣ ανέφεραν ότι ο ρόλος είναι σημαντικός λόγω του συντονιστικού 

χαρακτήρα που έχει ανάμεσα στην κεντρική εκπαιδευτική πολιτική και το σώμα των 

εκπαιδευτικών όσο και ως προς το ότι συνδέει την επιστημονική θεωρία με την 

εκπαιδευτική πράξη: «…σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να είναι σημείο 

αναφοράς προς τη βάση και προς τις εκπαιδευτικές πολιτικές και το υπουργείο. Όσο πιο 

καλός συντονιστής είναι αυτός, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα» (ΣΣ), «συνδέει την 

επιστημονική έρευνα με τη διδακτική πράξη» (ΣΣ12). Πρόσθετα, 1 ΣΣ (ΣΣ3) ανέφερε 

ότι η σημασία του ρόλου συνίσταται στον κατευναστικό ρόλο που παίζει ο ΣΣ, ώστε 

να μην εκτραχύνονται οι διαφωνίες γονέων-εκπαιδευτικών, ενώ 1 άλλος (ΣΣ4) στην 

επίλυση προβλημάτων στα σχολεία από το ΣΣ, τα οποία είναι ουσιαστικά και 

πραγματικά και όχι θεωρητικά.  

Στον αντίποδα, 2 ΣΣ αμφισβήτησαν και 1 αρνήθηκε τη σημαντικότητα του 

ρόλου του ΣΣ: «Καταρχάς δεν είπα ότι είναι σημαντικός, έτσι;» (ΣΣ3), «Αυτό είναι και 

ένα δίλημμα. Δεν ξέρω εάν είναι και τόσο σημαντικός (…) Δεν θεωρώ, όμως, ότι ο 

ρόλος του συμβούλου είναι κάτι διαφορετικό και έξω από την εκπαίδευση. Δεν θεωρώ, 

και εγώ προσωπικά, ότι είμαι κάτι διαφορετικό από τη βασική μου εκπαίδευση που 

είναι εκπαιδευτικός και δάσκαλος της τάξης» (ΣΣ6), «Εγώ δεν θεωρώ σωστό αυτόν το 

ρόλο. Εγώ θα ήθελα να είμαι μέντορας. Και ο μέντορας είναι ένας παλιός δάσκαλος 
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που έχει περισσότερη εμπειρία και βοηθάει τους νεότερους, να μπουν στο επάγγελμα, να 

έχουν διάφορες επιδιώξεις και να αναπτυχθούν» (ΣΣ9). 

Οι απαντήσεις των ΣΣ του δείγματος στο συγκεκριμένο ερώτημα της 

συνέντευξης αναδεικνύουν ξεκάθαρα τους ρόλους που προσδίδουν στο θεσμό τη 

σημασία που αυτός έχει για τους ίδιους. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύεται ότι για 

τους περισσότερους ο ρόλος του ΣΣ είναι σημαντικός επειδή μπορεί να συμβάλλει 

στην υποστήριξη και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών (υποστηρικτικός-ενισχυτικός 

ρόλος). Επίσης, για ορισμένους ΣΣ ο ρόλος είναι σημαντικός επειδή είναι σε θέση να 

υποδείξει στους εκπαιδευτικούς τις αδυναμίες τους, ώστε να βελτιωθούν 

(καθοδηγητικός ρόλος, υποστηρικτική-βοηθητική διάσταση). Το γεγονός ότι η 

δυνατότητα επισήμανσης πραγμάτων που δε βλέπουν οι εκπαιδευτικοί καθιστά το 

ρόλο του ΣΣ αποδεκτό από αυτούς ενισχύει περαιτέρω τη σημασία της 

υποστηρικτικής-βοηθητικής διάστασης της καθοδήγησης που ασκεί ο ΣΣ. Επιπλέον, 

το ότι ο συντονιστικός χαρακτήρας του ρόλου τον καθιστά σημαντικό για μερίδα ΣΣ 

του δείγματος, αναδεικνύει τη σημασία που έχει η διαμεσολαβητική διάσταση της 

καθοδήγησης από το πρόσωπο του ΣΣ (καθοδηγητικός-διαμεσολαβητικός ρόλος). 

Τέλος, οι αναφορές στον κατευναστικό χαρακτήρα του ρόλου μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών, καθώς και στην επίλυση ουσιαστικών προβλημάτων στα σχολεία 

αναδεικνύουν ότι για τους ΣΣ, στους οποίους ανήκουν οι αναφορές, η σημασία του 

ρόλου είναι ο εξισορροπητικός του χαρακτήρας (εξισορροπητικός ρόλος του θεσμού 

και στις δύο διαστάσεις του). 

Συνοψίζοντας, οι παραπάνω αναφορές δείχνουν ότι η σημασία του ρόλου του 

ΣΣ έγκειται στις ποικίλες διαστάσεις που μπορεί να λάβει, οι οποίες απαρτίζουν τις 

βασικές συνιστώσες του: υποστηρικτικός-ενισχυτικός, καθοδηγητικός-

υποστηρικτικός-βοηθητικός, καθοδηγητικός-διαμεσολαβητικός και εξισορροπητικός 

ρόλος. Αξιοσημείωτη είναι η απουσία αναφορών για τη σημασία των επιμορφωτικών 

δράσεων των ΣΣ, καθώς, όπως αναδείχτηκε, το σύνολο των συμμετεχόντων 

νοηματοδοτεί το ρόλο του θεσμού πρωτίστως ως επιμορφωτικό. Τέλος, η αναφορά: 

«...ο ΣΣ είναι αυτός που θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι ένας συνάδελφος υστερεί και να 

βρει τον τρόπο να τον επιμορφώσει, να τον ενισχύσει» (ΣΣ13) είναι ενδεικτική της 

στενής σχέσης (και αλληλεξάρτησης) μεταξύ των βασικών ρόλων του θεσμού, καθώς 

στο εν λόγω απόσπασμα η καθοδήγηση υλοποιείται μέσω της επιμόρφωσης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τρεις αναφορές που αμφισβητούν ή 

αρνούνται τη σημαντικότητα του θεσμού, διότι έγιναν από εν ενεργεία στελέχη που 

υπηρετούν το θεσμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι δύο αναφορές αμφισβήτησης 

μαρτυρούν ότι οι συγκεκριμένοι ΣΣ δε νοιώθουν σίγουροι για τη σημασία του έργου 

που επιτελούν. Όπως αναδεικνύεται από τα λεγόμενά τους, δεν έχουν πειστεί για το 

κατά πόσο είναι σημαντικός ο ρόλος τους, έτσι όπως τον υπηρετούν αυτοί. Μία 

πρώτη υπόθεση που μπορεί να γίνει είναι ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το πλαίσιο 

του θεσμού, τους ρόλους που τον απαρτίζουν και τις δυνατότητες που έχει για δράση. 

Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται στην περίπτωση του ΣΣ9 που αρνήθηκε τη 

σημαντικότητα του ρόλου, καθώς δήλωσε ρητά ότι δε βρίσκει «σωστό» το ρόλο που 

έχει ο θεσμός σήμερα, ενώ θα ήθελε ο θεσμός να έχει ως βασικό ρόλο το μεντορικό. 
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Σε κάθε περίπτωση, η αμφισβήτηση και η άρνηση της σημαντικότητας ενός θεσμού 

από εν ενεργεία στελέχη που τον υπηρετούν, δημιουργεί έντονο προβληματισμό ως 

προς τους λόγους που οδηγούν στη διατύπωση αυτών των αρνητικών απόψεων.        

 

Πίνακας 7: Σημαντικότητα ρόλου Σχολικών Συμβούλων 

 

α/α Λόγοι σημαντικότητας θεσμού ΣΣ Ρόλος/ρόλοι ΣΣ που 

σχετίζονται 

1 υποστήριξη εκπαιδευτικών (11)
49

 υποστηρικτικός-ενισχυτικός 

2 αποδοχή και καταλληλότητα ρόλου ΣΣ στην 

επισήμανση αδυναμιών των εκπαιδευτικών (5) 

καθοδηγητικός-

υποστηρικτικός-βοηθητικός 

3 συντονιστικός χαρακτήρας παρουσίας (4) καθοδηγητικός-

διαμεσολαβητικός 

4 κατευναστικός ρόλος (1) εξισορροπητικός 

(επίλυση συγκρούσεων 

γονέων-εκπαιδευτικών) 

5 επίλυση προβλημάτων (1) εξισορροπητικός 

(επίλυση προβλημάτων στα 

σχολεία) 

6 αμφισβήτηση σημαντικότητας ρόλου (2) - 

7 άρνηση σημαντικότητας ρόλου (1) - 

 

 

Συνόψιση αποτελεσμάτων για την περιγραφή του ρόλου των Σχολικών 

Συμβούλων 

 

Συνολικά, η ανάλυση των απαντήσεων σχετικά με τις ερωτήσεις της 

συνέντευξης που αφορούσαν την περιγραφή του ρόλου του θεσμού του ΣΣ, ανέδειξε 

έξι βασικούς ρόλους για το θεσμό, καθένας από τους οποίους αναλύεται σε επιμέρους 

διαστάσεις. Οι ρόλοι είναι: ο επιμορφωτικός, ο υποστηρικτικός-ενισχυτικός, ο 

εξισορροπητικός, ο καθοδηγητικός, ο αξιολογικός και ο εποπτικός.   

Οι απαντήσεις των ΣΣ στο σύνολο των σχετικών ερωτήσεων της συνέντευξης 

επιβεβαιώνουν την παραπάνω διάκριση των ρόλων του θεσμού. Πιο συγκεκριμένα, οι 

κύριες ενέργειες που αναμένεται να κάνει ένας ΣΣ είναι η διοργάνωση 

επιμορφωτικών δράσεων και οι ανατροφοδοτικές συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς 

μετά από την παρακολούθησή τους από το ΣΣ στο χώρο του σχολείου. Επίσης, οι 

βασικές επιδιώξεις τους είναι η προσωπική συμβολή στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω 

της καθοδήγησης και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών, αλλά και η ανάπτυξη 

καλών σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους καλούνται να υποστηρίξουν. 

Πρόσθετα, οι βασικές προτεραιότητες που αναφέρθηκαν από την πλειοψηφία των ΣΣ 

του δείγματος είναι η δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος και η υποστήριξη 

και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Για να πετύχουν τις προτεραιότητές τους 

χρησιμοποιούν τεχνικές επικοινωνίας, υλοποιούν επιμορφώσεις και συνεργάζονται με 
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τους εκπαιδευτικούς που καθοδηγούν. Επιπλέον, η διάκριση των ρόλων του θεσμού 

επιβεβαιώνεται και από τα κύρια κριτήρια ικανοποίησης που ανέφερε η πλειοψηφία 

των ΣΣ από τα αποτελέσματα του έργου της και είναι η καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να επιφέρουν αλλαγές στα δεδομένα εκπαιδευτικά 

πράγματα, αλλά και η αίσθηση «ότι οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται». Τέλος, το γεγονός 

ότι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί το βασικότερο λόγο σημαντικότητας 

του θεσμού αναδεικνύει με κατηγορηματικό τρόπο ότι οι ΣΣ του δείγματος της 

έρευνας αντιλαμβάνονται το ρόλο τους βασικά ως υποστηρικτικό-ενισχυτικό για τους 

εκπαιδευτικούς. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί και πάλι η στενή σχέση μεταξύ των 

ρόλων, οι οποίοι πολλές φορές επικαλύπτονται. Σε πολλές περιπτώσεις αναφορών, 

παρατηρήθηκε ότι για την εφαρμογή ενός ρόλου του θεσμού είναι δυνατό να 

αξιοποιηθούν ενέργειες που προσιδιάζουν σε κάποιον άλλο ρόλο, με κυρίαρχο 

παράδειγμα την καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω 

επιμορφωτικών δράσεων. 

Ανακεφαλαιώνοντας, το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται και απαντά στο 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Ο θεσμός του Σχολικού 

Συμβούλου έχει περισσότερους από έναν βασικούς ρόλους, οι οποίοι είναι ο 

επιμορφωτικός, ο υποστηρικτικός, ο εξισορροπητικός, ο καθοδηγητικός, ο 

αξιολογικός και ο εποπτικός. Καθένας από αυτούς, ανάλογα με τους στόχους που 

τον χαρακτηρίζουν αλλά και την ομάδα στην οποία απευθύνεται, μπορεί να λάβει 

επιμέρους διαστάσεις που τον εμπλουτίζουν και του προσδίδουν μεγαλύτερη 

συνοχή. Οι ρόλοι συνδέονται στενά μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται, 

ενώ η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία τους αναδεικνύουν το πολυσύνθετο 

έργο που καλείται να επιτελέσει ο Σχολικός Σύμβουλος.   

 

 

6.2 ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας ήταν: «Ποιες ενέργειες 

αναφέρουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ως προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματικοί στο 

έργο τους;». Προκειμένου να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα, οι ΣΣ του 

δείγματος της έρευνας κλήθηκαν να αναφέρουν τις ενέργειες που θεωρούν πιο 

αποτελεσματικές στην άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης, τους ζητήθηκε να  

εκθέσουν τις απόψεις τους για το αν ο θεσμός πρέπει να ενισχυθεί με περαιτέρω 

ρόλους και αρμοδιότητες προκειμένου η δράση του να καταστεί περισσότερο 

αποτελεσματική. Τέλος, για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης απάντησης στο 

ερευνητικό ερώτημα, τους ζητήθηκε να περιγράψουν πώς νοηματοδοτούν τον 

επιτυχημένο ΣΣ.  

 

6.2.8 Αποτελεσματικές ενέργειες Σχολικών Συμβούλων 
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Οι περισσότεροι ΣΣ του δείγματος, 11 από τους 15, ανέφεραν ως 

αποτελεσματική ενέργεια του θεσμού τις επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνουν 

οι ίδιοι και απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας ευθύνης τους. Οι 5 

από τους 11 ανέφεραν ότι για να είναι αποτελεσματικές οι επιμορφώσεις θα πρέπει να 

απευθύνονται σε ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών: «…συναντήσεις σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια, ολιγομελή όμως. Σε επίπεδο σχολείου ή εκπαιδευτικοί μίας 

τάξης» (ΣΣ9). Η ενδοσχολική επιμόρφωση «θα εστιάσει σε συγκεκριμένα προβλήματα, 

σε συγκεκριμένες δυσλειτουργίες του συλλόγου διδασκόντων, σε συγκεκριμένες ανάγκες 

που έχουν τα παιδιά της περιοχής και του σχολείου γενικότερα και σε τελική ανάλυση 

στις συγκεκριμένες ανάγκες που έχει κάθε τάξη (…) Όταν πας στο σχολείο του, στην 

τάξη του και ακούσεις τα προβλήματά του και προσπαθήσεις να του δώσεις λύσεις και 

να του δείξεις τους δρόμους, εκεί (ενν. η επιμόρφωση) θα λειτουργήσει» (ΣΣ10). Ένας 

ΣΣ ανέφερε ότι αυτές οι δράσεις πρέπει να είναι έντονα βιωματικές για τους 

εκπαιδευτικούς και να μην περιορίζονται σε θεωρητικό επίπεδο: «βιώνουμε κάποια 

κατάσταση και προσπαθούμε να βρούμε πρακτικούς τρόπους για να τη λύσουμε ή να 

βοηθήσουμε στην επίλυσή της» (ΣΣ12). ενώ απευθύνονται σε ολιγομελείς ομάδες 

εκπαιδευτικών προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερες. Η αναφορά των 

επιμορφώσεων ως αποτελεσματική δράση από το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, 

αναδεικνύει και πάλι ότι οι ΣΣ του δείγματος της έρευνας αντιλαμβάνονται το ρόλο 

τους ως κατεξοχήν επιμορφωτικό: «η επιμόρφωση είναι για εμένα το παν» (ΣΣ8).  

6 ΣΣ δήλωσαν ότι αποτελεσματική ενέργεια αποτελούν οι επισκέψεις του ΣΣ 

στα σχολεία και η παρατήρηση των εκπαιδευτικών στην πράξη. Οι εν λόγω ΣΣ (5 

της Δημοτικής Εκπαίδευσης και 1 της Προσχολικής Αγωγής) θεωρούν 

αποτελεσματικές τις συχνές, τακτικές επισκέψεις στο χώρο εργασίας των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να τους παρατηρούν στον τόπο της δουλειάς τους και να 

επισημαίνουν τυχόν αδυναμίες με στόχο τη βελτίωσή τους. Ένας από αυτούς 

προσδιόρισε τη σημασία της παρατήρησης στον εντοπισμό περιπτώσεων μαθητών 

«που ίσως υπάρξει πρόβλημα» (ΣΣ3), τις οποίες ο ΣΣ είναι σε θέση λόγω εμπειρίας να 

διακρίνει πριν από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Επίσης, 5 ΣΣ ανέφεραν ως 

αποτελεσματικές τις συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς και την ανατροφοδότησή 

τους, με 2 ΣΣ από αυτούς να αναφέρουν και τις συζητήσεις με τους μαθητές «για 

προβλήματα που ο εκπαιδευτικός δε βλέπει» (ΣΣ10). Οι συζητήσεις αποσκοπούν στο 

«να ακούω αυτά που μου λένε, να αφουγκράζομαι τους εκπαιδευτικούς» (ΣΣ11), διότι 

«η ενσυναίσθηση είναι το μισό μιας καλής σχέσης συνεργασίας» (ΣΣ13). Τόσο η 

παρατήρηση των εκπαιδευτικών όσο και η συζήτηση του ΣΣ μαζί τους μπορούν να 

θεωρηθούν μία ενέργεια στο σύνολό της, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 

καθοδηγητικού ρόλου του θεσμού στην υποστηρικτική-βοηθητική και 

συμβουλευτική του διάσταση, όπως αυτές αναδείχτηκαν από τα λεγόμενα των ίδιων 

των ΣΣ
50
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2 άλλοι ΣΣ δήλωσαν ως αποτελεσματική την αμεσότητα του ΣΣ με τους 

εκπαιδευτικούς, η οποία συνίσταται στην άμεση πρόσβαση των δεύτερων με τον 

πρώτο: «συμβαίνει να με πάρουν οποιαδήποτε στιγμή τηλέφωνο και να μου πούνε ότι 

έχω αυτό το θέμα» (ΣΣ11). Άλλωστε, «…όποιος βρίσκεται σε μια τέτοια θέση πρέπει 

να είναι όλη την ημέρα ανοιχτός, να ακούει το οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο» 

(ΣΣ4). Η αμεσότητα εντάσσεται στον υποστηρικτικό-ενισχυτικό ρόλο του θεσμού για 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς στοχεύει στην παροχή στήριξης στους τελευταίους, όπου 

τη χρειάζονται. Τέλος, άλλοι 2 ανέφεραν ως αποτελεσματική ενέργεια την υιοθέτηση 

υπεύθυνης στάσης του ΣΣ κατά τη διεξαγωγή του έργου του: «να αναλαμβάνω την 

ευθύνη μου και να μην υπεκφεύγω των ευθυνών» (ΣΣ2), «…είναι η δική μου παρουσία, 

δηλαδή ποια είμαι, τι ξέρω, πώς ξέρω να το δίνω αυτό το πράγμα» (ΣΣ8). Η υιοθέτηση 

μιας υπεύθυνης στάσης δύναται να θεωρηθεί ως προϋπόθεση της αποτελεσματικής 

εφαρμογής του καθοδηγητικού και του υποστηρικτικού-ενισχυτικού ρόλου του ΣΣ, 

αλλά και γενικότερα όλων των ρόλων του θεσμού.   

 

Πίνακας 8: Αποτελεσματικές ενέργειες Σχολικών Συμβούλων 

 

α/α Αποτελεσματικές ενέργειες ΣΣ Ρόλος/ρόλοι ΣΣ που σχετίζονται με την 

ενέργεια 

1 επιμορφώσεις (11)
51

 επιμορφωτικός-αναπτυξιακός 

2 επισκέψεις στα σχολεία και 

παρατήρηση των εκπαιδευτικών 

στην πράξη (6) 

καθοδηγητικός 

(υποστηρικτικός-βοηθητικός και 

συμβουλευτικός) 

(αλλά και εξισορροπητικός ως προς των 

εντοπισμό περιπτώσεων μαθητών που 

ίσως υπάρξει πρόβλημα) 

3 συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς 

και την ανατροφοδότησή τους (5) 

καθοδηγητικός 

(υποστηρικτικός-βοηθητικός και 

συμβουλευτικός) 

4 αμεσότητα με τους εκπαιδευτικούς 

(2) 

υποστηρικτικός-ενισχυτικός 

5 υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης (2) προϋπόθεση αποτελεσματικής άσκησης 

καθοδηγητικού και υποστηρικτικού-

ενισχυτικού ρόλου 

(αλλά και όλων των ρόλων του θεσμού) 

 

 

6.2.9 Πρόσθετοι ρόλοι και αρμοδιότητες για το θεσμό 

 

Ως προς την ενίσχυση του θεσμού με πρόσθετους ρόλους και αρμοδιότητες, οι 

γνώμες των ΣΣ που έλαβαν μέρος στην έρευνα διίστανται. Αναλυτικότερα, 7 από 

τους 15 υποστήριξαν ότι ο θεσμός δε χρειάζεται περισσότερους ρόλους ή 

αρμοδιότητες, καθώς «οι αρμοδιότητες που έχει είναι ήδη αρκετές» (ΣΣ13), αφού «οι 
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συντάκτες του νομοθετικού πλαισίου κάλυψαν όλες τις παραμέτρους» (ΣΣ15), ενώ «όσο 

περισσότερες αρμοδιότητες του ανατίθενται τόσο μειώνεται ο ρόλος ο παιδαγωγικός, ο 

ψυχολογικός, ο κοινωνιολογικός και ο διδακτικά μεθοδολογικός» (ΣΣ12). Μάλιστα, 

υποστηρίχτηκε ότι «το πρόβλημα είναι ότι (ενν. ο ΣΣ) δεν έχει μεγάλη ευελιξία στο να 

τις εφαρμόζει, δεν έχει το χρόνο» (ΣΣ13), ενώ «ο θεσμός χρειάζεται στήριξη, ρόλους 

έχει» (ΣΣ12). Ένας από αυτούς φάνηκε να αμφιταλαντεύεται, ωστόσο δεν ανέφερε 

ότι ο θεσμός έχει ανάγκη ενίσχυσης: «Δεν ξέρω, τι άλλους θα μπορούσαμε να έχουμε;» 

(ΣΣ10). 

Στον αντίποδα, 5 ΣΣ δήλωσαν ότι ο θεσμός θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα 

ουσιαστικής επιβολής στους εκπαιδευτικούς τόσο στο διδακτικό όσο και στο 

διοικητικό κομμάτι: 

 

«θα έπρεπε κάποια πράγματα όχι απλώς να τα προτείνουμε, αλλά να μπορούμε και να 

τα επιβάλλουμε (…) δε μπορείς να βλέπεις μια διδασκαλία, η οποία δε συνάδει με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα και να μην μπορείς να κάνεις κάτι» (ΣΣ3), 

 

«να έχουμε περισσότερο λόγο στα κάθε είδους προγράμματα που εκπονούνται μέσα στα 

σχολεία και σε οτιδήποτε θεωρείται παραγόμενο έργο από το σχολείο» (ΣΣ5), 

 

«…μεγαλύτερη ελευθερία (…) δυνατότητα επιβολής πραγμάτων στο διοικητικό 

κομμάτι» (ΣΣ8), 

 

«…περισσότερες αρμοδιότητες σε διοικητικά θέματα που προάγουν τη παιδαγωγική 

διαδικασία για να έχουμε πιο γρήγορες λύσεις (…) θα ήθελα να είναι πιο διοικητικός ο 

ρόλος μόνο στις περιπτώσεις όπου προάγεται η παιδαγωγική διαδικασία» (ΣΣ9), 

 

«Θα μπορούσε να του δώσει η Πολιτεία περισσότερα δικαιώματα, να αποφασίζει, και η 

μη τήρηση αυτών των αποφάσεων να έχει συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή 

πέρα από τον συμβουλευτικό ρόλο, όπου προσπαθούμε κάθε φορά να πείσουμε, σε 

κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να πεις σε κάποιον να κάνεις αυτό, επειδή κρίνω εγώ 

ότι κάτι δεν πάει καλά, και να το κάνει» (ΣΣ14). 

 

Επιπλέον, 3 ΣΣ δήλωσαν ότι ο ΣΣ θα έπρεπε να είναι θεσμικά 

κατοχυρωμένος απέναντι στους γονείς κυρίως σε ό,τι αφορά παραπομπή μαθητών 

σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης ή παραμονή τους στην ίδια τάξη (ΣΣ1, ΣΣ3), ενώ 

και γενικότερα «απέναντι στους γονείς νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί γενικά θα έπρεπε 

να είναι θωρακισμένοι» (ΣΣ5). Ακόμη, 1 ΣΣ (ΣΣ2) ανέφερε ότι θα πρέπει να 

θεσμοθετηθεί η ομαδική δράση του σώματος των ΣΣ με επίσημες συναντήσεις ή 

τηλεδιασκέψεις προκειμένου να ενισχυθεί η μεταξύ τους συνεργασία. Τέλος, 1 ακόμα 

ανέφερε την ουσιαστική συμμετοχή των ΣΣ στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών: «…πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης, 

ξεκινώντας από εμάς (…) θα μπορούσε θεωρητικά να ασχοληθεί κάποια στιγμή το 

σώμα των ΣΣ, όχι τόσο ως εξωτερικοί αξιολογητές όσο ως εσωτερικοί πάντοτε» (ΣΣ4). 
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Συνολικά, οι απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με την 

ενίσχυση του θεσμού παρουσιάζονται διχασμένες. Σχεδόν οι μισοί θεωρούν ότι ο 

θεσμός είναι πλήρης αρμοδιοτήτων και ρόλων σε τέτοιο βαθμό που ο ΣΣ δεν έχει το 

χρόνο να είναι αποτελεσματικός στο σύνολο των καθηκόντων του και γι’ αυτό πρέπει 

να στηριχτεί. Σε αντιδιαστολή με την παραπάνω άποψη, οι υπόλοιποι ΣΣ δήλωσαν ότι 

για να καταστεί ο θεσμός πιο αποτελεσματικός θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα 

ουσιαστικής επιβολής του στους εκπαιδευτικούς, ενώ θα πρέπει να κατοχυρωθεί 

θεσμικά απέναντι και στους γονείς των μαθητών. Από αυτές τις αναφορές διακρίνεται 

ότι σημαντική μερίδα των ΣΣ του δείγματος θεωρεί ότι ο θεσμός στερείται 

δυνατότητας ελέγχου, αλλά και κύρους απέναντι στους εκπαιδευτικούς, καθώς οι 

τελευταίοι δε συμμορφώνονται πάντα με τις υποδείξεις τους, ενώ είναι και 

«ανοχύρωτος» απέναντι στους γονείς, οι οποίοι συχνά συγκρούονται με τους ΣΣ για 

διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους. Με άλλα 

λόγια, αναδεικνύεται ένα θεσμικό κενό στη δράση των ΣΣ σχετικά με τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς, το οποίο οι ΣΣ υποστηρίζουν ότι πρέπει να καλυφθεί. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, διαφαίνεται η πρόθεση των ΣΣ να ενισχυθεί ο 

εποπτικός ρόλος του θεσμού τόσο στην ελεγκτική όσο και στη ηγετική του διάσταση 

με τελικό σκοπό την ουσιαστική ενίσχυσή του.  

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά περί θεσμοθετημένης 

συνεργασίας μεταξύ των ΣΣ, η οποία φανερώνει μία τάση των ΣΣ να δρουν ατομικά 

στις περιφέρειές τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει προκειμένου να ενισχυθεί η 

μεταξύ τους ανατροφοδότηση και συνεργασία, ώστε να καταστούν 

αποτελεσματικότεροι. Ενδιαφέρουσα είναι και η αναφορά στην ουσιαστική 

συμμετοχή του σώματος των ΣΣ στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία 

αναδεικνύει την αδράνεια του αξιολογικού ρόλου του θεσμού ήδη από το ξεκίνημά 

του και την επιθυμία ενεργοποίησης του εν λόγω θεσμοθετημένου ρόλου. 

Συμπερασματικά, οι αναφορές αναδεικνύουν συγκεκριμένες παθογένειες που 

χαρακτηρίζουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και γενικότερα την 

οργάνωση του κράτους. Μία από αυτές είναι ότι πολλοί θεσμοί που κατέχουν 

κομβική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα -μεταξύ τους και οι ΣΣ- αφήνονται 

«ανοχύρωτοι», καθώς το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τη δράση τους δεν τους 

κατοχυρώνει σε πολλά θέματα. Στην περίπτωση των ΣΣ, η έντονα αρνητική φόρτιση 

που υπήρχε, και υπάρχει ακόμη, για τον προηγούμενο θεσμό του Επιθεωρητή 

οδήγησε στην αφαίρεση κάθε δυνατότητας επιβολής πραγμάτων από τους ΣΣ στους 

εκπαιδευτικούς. Με άλλα λόγια, στο εκπαιδευτικό σύστημα έγινε ένα πέρασμα από 

την αυστηρή επιβολή του Επιθεωρητή σε μια πιο ελαστική και χαλαρή μορφή 

εποπτείας του ΣΣ. Κάτι τέτοιο ήταν ως έναν βαθμό αναμενόμενο, αφού ο θεσμός του 

Επιθεωρητή θεωρήθηκε αυταρχικός και εξουσιαστικός, ενώ κρίσιμο ρόλο για την 

κατάργησή του έπαιξε το αδιαπραγμάτευτο αίτημα του σώματος των εκπαιδευτικών  

για την αντικατάστασή του από έναν περισσότερο δημοκρατικό θεσμό. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η περίπτωση της αδράνειας του αξιολογικού ρόλου των ΣΣ 

αναδεικνύει μία ακόμη παθογένεια του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία 

συνίσταται στο ότι, ακόμα κι αν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ο 
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θεσμοθετημένος αξιολογικός ρόλος του ΣΣ δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη, 

ακριβώς επειδή η όποια σχετική απόπειρα θύμιζε τις εποχές της στενής εποπτείας των 

Επιθεωρητών στους εκπαιδευτικούς. Τέλος, η τάση των ΣΣ για μοναχική δράση στις 

περιφέρειές τους αναδεικνύει την απουσία συνεργατικού πνεύματος και της 

συλλογικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης. Είναι ενδιαφέρον ότι η απουσία 

συνεργατικής κουλτούρας αναγνωρίστηκε από ορισμένους ΣΣ και για το σώμα των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι κρατούν τις τάξεις τους «κλειστές» με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει διάχυση καλών πρακτικών, αλληλοβοήθειας και ανατροφοδότησης μεταξύ 

τους.   

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πρόσθετοι ρόλοι και αρμοδιότητες, όπως 

αναφέρθηκαν από συνολικά 8 ΣΣ, καθώς και οι αντίστοιχες σκοπιμότητες της 

εφαρμογής τους.              

 

Πίνακας 9: Πρόσθετοι ρόλοι και αρμοδιότητες για το θεσμό 

 

α/α Πρόσθετοι ρόλοι και αρμοδιότητες Σκοπιμότητα/-τες πρόσθετων 

ρόλων/αρμοδιοτήτων 

1 ουσιαστική επιβολή στους 

εκπαιδευτικούς στο διδακτικό και 

διοικητικό κομμάτι (5)
52

 

1. ενίσχυση εποπτικού-ελεγκτικού και 

εποπτικού-ηγετικού ρόλου, 

2. κάλυψη κενού στο θεσμικό πλαίσιο 

3. ενίσχυση θεσμού 

2 θεσμική κατοχύρωση απέναντι στους 

γονείς (3) 

1. κάλυψη κενού στο θεσμικό πλαίσιο 

2. ενίσχυση θεσμού 

3 ομαδική δράση ΣΣ (1) 1. καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, 

2. αποτελεσματικότερη δράση σώματος 

ΣΣ 

4 ουσιαστική συμμετοχή στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (1) 

ενεργοποίηση αξιολογικού ρόλου- 

εφαρμογή θεσμικού πλαισίου στην 

πράξη 

 

 

6.2.10 Επιτυχημένος Σχολικός Σύμβουλος 

 

Ως προς τον επιτυχημένο ΣΣ, 8 στους 15 ΣΣ που πήραν μέρος στην έρευνα 

ανέφεραν ότι είναι εκείνος που διαθέτει επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο. Αυτό 

συνίσταται στο «να έχει επιστημονική κατάρτιση»  (ΣΣ15) «πάνω στο αντικείμενο της 

δουλειάς του» (ΣΣ13), προκειμένου «…κάθε δυσκολία, απορία θα πρέπει να 

δικαιολογείται τεκμηριωμένα με βάση την επιστημονική γνώση, θεωρία κ.λπ.» (ΣΣ14). 

Με άλλα λόγια «να πατάει καλά στο γνωστικό κομμάτι» (ΣΣ3), καθώς «είναι αυτός 

που συνδέει την επιστημονική έρευνα και γνώση με την καθημερινή διδακτική 

πρακτική» (ΣΣ12). 6 ΣΣ δήλωσαν ότι ο επιτυχημένος ΣΣ αποποιείται την όποια 

εξουσία έχει ο ρόλος του και τον αντιλαμβάνεται ως «κάτι γενικό, ουσιαστικό και 

σημαντικό (…) όσο πιο πολλά σκαλιά ανεβαίνεις, ουσιαστικά γίνεσαι δούλος των από 
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κάτω» (ΣΣ1). Επίσης, τον διακρίνει η «αυτογνωσία (που) είναι το σημαντικότερο» 

(ΣΣ10) «το χαμηλό προφίλ» (ΣΣ7), οι «διαμορφωμένες στάσεις ζωής που να είναι 

σταθερές» (ΣΣ13) και ότι δε θεωρεί ότι είναι «επαΐων σε όλα τα θέματα» (ΣΣ10) ούτε 

έχει «σύνδρομα εξουσίας» (ΣΣ11). Ουσιαστικά, «να είναι «δάσκαλος» με την ευρεία 

σημασία της λέξης, ένας συνάδελφος» (ΣΣ15).  

Πρόσθετα, 5 ΣΣ υποστήριξαν ότι αναπτύσσει καλές συναδελφικές σχέσεις 

με τους εκπαιδευτικούς, ενώ 3 ότι καλλιεργείται προσωπικά δια βίου. Οι καλές 

συναδελφικές σχέσεις προϋποθέτουν την καλή γνώση και χρήση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας (ΣΣ13) και επιτυγχάνονται όταν ο ΣΣ «…είναι πάρα πολύ κοντά στον 

εκπαιδευτικό (…) «τσαλαβουτάει» καθημερινά στο εκπαιδευτικό έργο και προσπαθεί να 

αφουγκραστεί αιτήματα και θέσεις, απόψεις των εκπαιδευτικών και να καλύψει 

επιμορφωτικές ανάγκες που υπάρχουν» (ΣΣ4). Είναι σχέσεις σεβασμού και 

οικειότητας με τους εκπαιδευτικούς (ΣΣ11), προκειμένου «να τον εμπιστεύονται και 

να νοιώθουν άνετα όταν τους επισκέπτεται» (ΣΣ14). Από την άλλη, η δια βίου 

καλλιέργεια συνίσταται στο «να ενημερώνεται, να επιμορφώνεται συνεχώς» (ΣΣ2), να 

διαθέτει «εσωτερικό κίνητρο» και εμπειρία (ΣΣ11) και να επικαιροποιεί τις γνώσεις 

του, ώστε να είναι «το πρότυπο δια βίου μάθησης σε όλα» (ΣΣ15).    

Επιπλέον, 3 δήλωσαν ότι επιτυχημένος είναι που λειτουργεί ως εμπνευστής 

των εκπαιδευτικών, ενώ 2 ανέφεραν ότι είναι εκείνος που ενισχύει την 

επαγγελματική ανάπτυξή των εκπαιδευτικών. Εμπνευστής αναφέρθηκε ότι είναι 

«όποιος είναι και αποτελεσματικός δάσκαλος στους μαθητές του (..) που πάει ένα βήμα 

πιο πέρα από αυτό που του ζητούν» (ΣΣ5), αυτός που μεταδίδει ένα όραμα αλλαγής 

των εκπαιδευτικών πραγμάτων στους εκπαιδευτικούς (ΣΣ6), αλλά και αυτός που 

«…δίνει έμφαση στο συμβουλευτικό ρόλο, τονώνοντας την αυτοπεποίθηση και το ηθικό 

του εκπαιδευτικού», γεγονός που τον καθιστά τον πιο σπουδαίο ρόλο (ΣΣ9). Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών νοηματοδοτήθηκε ως το «άνοιγμα» της 

τάξης, ώστε «να είναι σε θέση να δέχονται κόσμο, να παρουσιάζουν τη δουλειά τους 

χωρίς να νιώθουν άσχημα για αυτό, να συζητάνε, να κάνουμε κοινότητες, να 

συνεργάζονται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα», αλλά και ως συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας (ΣΣ6).   

 Επιχειρώντας ένα σύντομο σχολιασμό, οι ΣΣ του δείγματος της έρευνας 

νοηματοδότησαν τον επιτυχημένο ΣΣ ως μία προσωπικότητα που έχει αυτογνωσία, 

διαθέτει επαρκείς γνώσεις που επικαιροποιεί δια βίου και μπορεί να διαμορφώσει 

καλές συναδελφικές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς που έχει υπό την καθοδήγησή 

του προκειμένου να τους εμπνέει, ώστε να εξελίσσονται επαγγελματικά. Οι αναφορές 

των ΣΣ μαρτυρούν ότι επιτυχία για αυτούς είναι να κατορθώσουν να καθοδηγήσουν 

και να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς όσο μπορούν πιο αποτελεσματικά. 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία αναδεικνύεται η προσωπικότητα κάθε ΣΣ, 

καθώς η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα πάντα με 

τους συνεντευξιαζόμενους, από στοιχεία του χαρακτήρα του, όπως η αυτογνωσία, η 

διάθεση για δια βίου μάθηση και οι επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για 

να εμπνευστεί ένας εκπαιδευτικός προκειμένου να γίνει καλύτερος επαγγελματίας.  

Οι παράγοντες της προσωπικότητας είναι αυτοί που οδηγούν στην απόκτηση 
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αυξημένων τυπικών προσόντων από τους εκπαιδευτικούς, τα οποία πιστοποιούν τις 

γνώσεις που κατέχουν και οδηγούν στην επιλογή της θέσης του ΣΣ. 

Τέλος, επιχειρώντας τη σύνδεση του παρόντος ερωτήματος της συνέντευξης 

με το αμέσως προηγούμενο που αφορά την ενίσχυση του θεσμού με πρόσθετους 

ρόλους και αρμοδιότητες, είναι αξιοσημείωτο ότι αν και οι περισσότεροι ΣΣ 

εξέφρασαν την επιθυμία να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος του θεσμού (τόσο στην 

ελεγκτική όσο και στην ηγετική του διάσταση), από την άλλη δήλωσαν επιτυχημένο 

ΣΣ αυτόν ο οποίος αποποιείται την όποια εξουσία μπορεί να έχει ο ρόλος του. 

 

Πίνακας 10: Επιτυχημένος Σχολικός Σύμβουλος       

 

Επιτυχημένος Σχολικός Σύμβουλος 

α/α Παράγοντες 

επιτυχίας 

Περιεχόμενο παραγόντων επιτυχίας Σχετικός ρόλος/ρόλοι 

θεσμού 

1 επαρκές 

επιστημονικό 

υπόβαθρο (8)
53

 

επαγγελματισμός, επιστημονικές γνώσεις και 

κατάρτιση στο αντικείμενο της δουλειάς του, 

επιστημονική τεκμηρίωση απόψεων, σύνδεση 

επιστημονικής έρευνας και γνώσης με την 

καθημερινή διδακτική πράξη, αυξημένα τυπικά 

προσόντα 

προϋπόθεση 

αποτελεσματικής 

εφαρμογής όλων των 

ρόλων 

2 αποποίηση εξουσίας 

ρόλου (6) 

αυτογνωσία, χαμηλό προφίλ, ωριμότητα, 

σταθερές διαμορφωμένες στάσεις ζωής, 

διαλλακτικότητα, ενσυναίσθηση, «δάσκαλος» 

με την ευρεία σημασία της λέξης, συνάδελφος 

υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

(αποποίηση εποπτικού 

ρόλου) 

3 ανάπτυξη καλών 

συναδελφικών 

σχέσεων (5) 

κοντά στους εκπαιδευτικούς, κατανόηση 

αιτημάτων, θέσεων και απόψεων, άμεση 

επέμβαση σε οποιαδήποτε ανάγκη, διάθεση, 

σεβασμός και οικειότητα, απόκτηση 

εμπιστοσύνης εκπαιδευτικών 

1. υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

2. εξισορροπητικός 

(επίλυση 

προβλημάτων) 

 

4 δια βίου μάθηση (3) διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση, συνεχής 

προσωπική καλλιέργεια, επικαιροποίηση 

γνώσεων, εμπειρία, εσωτερικό κίνητρο, 

πρότυπο δια βίου μάθησης σε όλα 

προϋπόθεση 

αποτελεσματικής 

εφαρμογής όλων των 

ρόλων 

5 δυνατότητα 

έμπνευσης 

εκπαιδευτικών (3) 

«ένα βήμα παραπέρα από αυτό που του 

ζητούν», μεταδότης οράματος για αλλαγή 

εκπαιδευτικών πραγμάτων στους 

εκπαιδευτικούς, τόνωση αυτοπεποίθησης και 

ηθικού εκπαιδευτικών 

1. καθοδηγητικός 

(υποστηρικτικός-

βοηθητικός-

συμβουλευτικός) 

2. υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

(βοηθητικός-

μεντορικός) 

6 ενίσχυση 

επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών (2) 

«άνοιγμα» της τάξης, ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

κοινοτήτων, σχηματισμός ομάδων εργασίας, 

συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα 

επιμορφωτικός-

αναπτυξιακός 

 

Συνόψιση αποτελεσμάτων για τις αποτελεσματικές ενέργειες των Σχολικών 

Συμβούλων 
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 Στην παρένθεση παρατίθεται ο αριθμός των σχετικών αναφορών. 
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 Η ανάλυση των απαντήσεων που αφορούν τις αποτελεσματικές ενέργειες των 

ΣΣ ανέδειξε μία σειρά ενεργειών που συνδέονται άμεσα με τους βασικούς ρόλους 

που προσέδωσαν οι ΣΣ του δείγματος στο θεσμό, οι οποίοι εκτέθηκαν στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο. Αυτές είναι η διοργάνωση βιωματικών επιμορφώσεων σε 

ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών, οι τακτικές επισκέψεις στις σχολικές μονάδες και 

η παρατήρηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο χώρο του σχολείου και της τάξης, οι 

δημοκρατικές συζητήσεις και η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών από το ΣΣ, η 

αμεσότητα στη μεταξύ τους σχέση, καθώς και γενικότερα η υιοθέτηση μιας 

υπεύθυνης στάσης του ΣΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι ενέργειες 

εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων ρόλων με τους οποίους οι ΣΣ 

νοηματοδότησαν το θεσμό, γεγονός που τονίζει τη συνοχή των αποτελεσμάτων που 

αφορούν τα δύο πρώτα ερωτήματα της έρευνας. 

Οι ΣΣ που πήραν μέρος στην έρευνα διαφοροποιήθηκαν ως προς αν ο θεσμός 

χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης με επιπλέον ρόλους και αρμοδιότητες, ώστε να καταστεί 

αποτελεσματικότερος. Οι μισοί περίπου (7) εμφανίστηκαν αρνητικοί σε ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους (5) περιέγραψαν την επιθυμία 

τους να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος του θεσμού ως προς τους εκπαιδευτικούς, 

δηλαδή να ενισχυθεί ο ηγετικός-εξουσιαστικός χαρακτήρας του (αναφέρθηκαν οι 

ΣΣ:3,5,7,8,14). Ο διχασμός του δείγματος επιβεβαιώνεται από την περιγραφή που 

έκαναν οι 5 από τους 7 ΣΣ που εναντιώθηκαν στην ανάθεση πρόσθετων ρόλων στο 

θεσμό στην επόμενη ερώτηση και οι οποίοι υποστήριξαν ότι αποτελεσματικός ΣΣ 

είναι αυτός που αποποιείται την όποια εξουσία έχει ο ρόλος του (ΣΣ:1,7,10,11,13,15). 

Η αποποίηση του εξουσιαστικού χαρακτήρα του θεσμού αναδείχτηκε μαζί με το 

επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο ως τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού. 

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι στις αποτελεσματικές ενέργειες δεν υπήρξε καμία 

αναφορά στον αξιολογικό ρόλο του θεσμού. 

Επομένως, από το συνδυασμό των απαντήσεων των τριών ερωτήσεων της 

συνέντευξης που αφορούν τις δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (αποτελεσματικές 

ενέργειες ΣΣ), μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι: Αποτελεσματικός Σχολικός 

Σύμβουλος είναι εκείνος που διαθέτει επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο, έτσι 

ώστε να επιμορφώνει, να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς 

χωρίς να έχει σύνδρομα εξουσίας. Ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι των ΣΣ 

επιθυμούν την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του θεσμού προκειμένου να είναι 

σε θέση να επιβληθούν ουσιαστικά στους εκπαιδευτικούς. Ολοκληρώνοντας, από 

την ανάλυση αναδείχτηκαν ως αποτελεσματικότερες ενέργειες των ΣΣ οι 

επιμορφώσεις και οι συζητήσεις ανατροφοδότησης μεταξύ ΣΣ και 

εκπαιδευτικού μετά από την παρατήρηση του έργου του δεύτερου από τον πρώτο 

στο πλαίσιο επισκέψεων στις σχολικές μονάδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

αποτελεσματικότερες ενέργειες ταυτίζονται με τις κύριες αναμενόμενες ενέργειες που 

περιγράφηκαν από τους ΣΣ της έρευνας: 1) διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για 

εκπαιδευτικούς, 2) συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς και 3) παρατήρησή τους από 

το ΣΣ στο χώρο του σχολείου.         
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Πίνακας 11: Σύνδεση ερωτήσεων συνέντευξης που αφορούν το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα (αποτελεσματικές ενέργειες Σχολικών Συμβούλων) με τους ρόλους του 

θεσμού 

 

(α/α) Ρόλος Διαστάσεις 

ρόλου 

Αποτελεσματικές 

ενέργειες
54

 

Πρόσθετοι 

ρόλοι/αρμοδιότητες 

Επιτυχημένος 

Σχολικός 

Σύμβουλος
55

 

1. 

Επιμορφωτικός 

αναπτυξιακός 

ως προς τους 

εκπαιδευτικούς 

επιμορφώσεις όχι επαγγελματική 

ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών 

διαμεσολαβητικ

ός 

ενημερωτικός 

ως προς τους 

γονείς 

- όχι - 

2. 

Υποστηρικτικός

-ενισχυτικός 

βοηθητικός-

μεντορικός ως 

προς τους 

εκπαιδευτικούς 

αμεσότητα με 

εκπαιδευτικούς 

όχι 1. αποποίηση 

εξουσίας 

ρόλου 

2. ανάπτυξη 

καλών 

συναδελφικών 

σχέσεων 

3. έμπνευση 

εκπαιδευτικών 

ενισχυτικός για 

μαθητές και 

οικογένειες που 

έχουν ανάγκη 

στήριξης 

- όχι - 

3. 
Εξισορροπητικός 

επίλυση 

συγκρούσεων 

μεταξύ γονέων 

και 

εκπαιδευτικών  

- θεσμική κατοχύρωση 

απέναντι στους 

γονείς 

- 

επίλυση 

οποιουδήποτε 

προβλήματος 

προκύψει στα 

σχολεία 

επισκέψεις στα 

σχολεία και 

παρατήρηση 

εκπαιδευτικών στην 

πράξη 

(εντοπισμός 

περιπτώσεων 

μαθητών που ίσως 

υπάρξει πρόβλημα) 

όχι ανάπτυξη 

καλών 

συναδελφικών 

σχέσεων 

4. 

Καθοδηγητικός 

διαμεσολαβητικ

ός 

- όχι - 

διαμεσολαβητικ

ός-συνεργατικός 

- θεσμοθέτηση 

ομαδικής δράσης ΣΣ 

- 

διαμορφωτικός - όχι - 
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 Γενική αποτελεσματική ενέργεια είναι η υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης από το 

Σχολικό Σύμβουλο, η οποία συνδέεται με την αποτελεσματική άσκηση όλων των 

ρόλων του θεσμού. 
55

 Χαρακτηριστικά του επιτυχημένου Σχολικού Συμβούλου που αποτελούν 

προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των ρόλων του θεσμού αποτελούν 

το επαρκές γνωστικό υπόβαθρο και η δια βίου καλλιέργειά του (δια βίου μάθηση).   
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υποστηρικτικός-

βοηθητικός και 

συμβουλευτικός 

(ανάπτυξη 

συμβουλευτικής 

σχέσης) 

1. επισκέψεις στα 

σχολεία και 

παρατήρηση 

εκπαιδευτικών στην 

πράξη 

2. συζητήσεις 

ανατροφοδότησης 

όχι έμπνευση 

εκπαιδευτικών 

5. Αξιολογικός 

αναπτυξιακός - ουσιαστική 

συμμετοχή στην 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών 

- 

βελτιωτικός 

6. Εποπτικός 

ελεγκτικός - ουσιαστική επιβολή 

στους εκπαιδευτικούς 

στο διδακτικό και 

διοικητικό κομμάτι 

(αποποίηση 

εξουσίας 

ρόλου) 
ηγετικός 

 

 

6.3 ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο διαπραγματεύεται η εργασία είναι: 

«Πώς νοηματοδοτεί ο κάθε Σχολικός Σύμβουλος την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;». 

Η διερεύνηση της νοηματοδότησης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από κάθε ΣΣ 

του δείγματος έχει μια αυξημένη σημασία, καθώς η εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει 

το ρόλο και το έργο του ΣΣ στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση, 

στο οποίο επιχειρούνται μεγάλες μεταβολές με στόχο την ουσιαστική ενεργοποίηση 

του αξιολογικού ρόλου του θεσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήθηκε από τους ΣΣ να 

περιγράψουν το νόημα που αποδίδουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς 

και να τοποθετηθούν ως προς την αναγκαιότητά της στο εκπαιδευτικό σύστημα.     

 

6.3.11 Νοηματοδότηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών 

 

Ως προς τη νοηματοδότηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η μεγάλη 

πλειοψηφία των ΣΣ του δείγματος της έρευνας (12 από τους 15) ανέφερε ότι 

νοηματοδοτεί τον όρο ως ανατροφοδότηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών. Οι 

εν λόγω ΣΣ αντιλαμβάνονται την αξιολογική διαδικασία ως μία διαδικασία που 

δύναται να ωφελήσει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν και να βελτιώσουν τις 

αδυναμίες τους, καθώς και να αναδείξουν τις δυναμικές τους με απώτερο στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσα από 

επιμορφωτικές και γενικότερα βελτιωτικές διαδικασίες. Οι συγκεκριμένοι ΣΣ 

αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση ως μία διαδικασία μεγάλης σημασίας, καθώς «είναι 

πολύ σημαντικό να διορθώσει τα κακώς κείμενα» (ΣΣ6) και να προωθήσει την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να εξελίσσονται και να γίνονται 

επαγγελματίες. Μάλιστα ένας από τους ΣΣ ανέφερε ότι «μια αξιολόγηση πάντα μας 

κάνει καλύτερους», καθώς «όταν αξιολογείται κάποιος με εγκυρότητα και αξιοπιστία, 

ενισχύει την αυτοεκτίμησή του» (ΣΣ15). Συγκεντρωτικά, σύμφωνα πάντα με τα 

λεγόμενα των ΣΣ, η αξιολόγηση που γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία 

ανατροφοδότησης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών, συγκεντρώνει τα εξής 
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χαρακτηριστικά: 1) βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν και να βελτιώσουν τις 

αδυναμίες τους (ΣΣ 1,2,3,5,9,10,14,15), 2) προσπαθεί να αναπτύξει τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάπτυξή τους (ΣΣ9), 3) βοηθά 

τους «πολύ καλούς εκπαιδευτικούς» να εξελιχθούν περαιτέρω και να γίνουν «άριστοι» 

(ΣΣ8) και 4) συμβάλλει στη βελτίωση της «ποιότητας της εκπαίδευσης» (ΣΣ11) και 

του «παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου» (ΣΣ12, ΣΣ13).  

3 από τους ΣΣ (ΣΣ3, ΣΣ9, ΣΣ15) πρόσθεσαν στα λεγόμενά τους ότι η 

αξιολόγηση είναι μία διαρκής διαδικασία, καθώς ουσιαστικά «γίνεται κάθε μέρα» 

(ΣΣ3) και αποσκοπεί στη συνεχή και δια βίου εξέλιξη των εκπαιδευτικών (ΣΣ9) όντας 

«διαχρονική» (ΣΣ15). Ακόμη, 1 από τους ΣΣ (ΣΣ5) νοηματοδότησε την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών ως επιβράβευση των δημιουργικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

«δουλεύουν πολύ σκληρά και που δεν φαίνεται πουθενά η δουλειά τους». Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η αξιολόγηση ως κατάληξη επιμορφωτικών δράσεων «θα έπρεπε να 

λειτουργεί και ως επιβράβευση». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις 3 ΣΣ (ΣΣ4, ΣΣ7, ΣΣ8), οι 

οποίοι -αν και δεν αρνούνται τον ανατροφοδοτικό και βελτιωτικό χαρακτήρα της 

αξιολόγησης- τελικά νοηματοδότησαν την αξιολόγηση ως ένα εργαλείο εντοπισμού 

ακατάλληλων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αδυνατούν να διδάξουν και θα πρέπει να 

απομακρυνθούν από την τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την άποψη ενός 

από αυτούς, «θα έπρεπε θεσμικά κάποιοι να αποφασίζουν ότι πρέπει (ενν. οι 

ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί) να φύγουν από την τάξη, να φύγουν από το σχολείο» 

(ΣΣ4). Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη είναι η περίπτωση του ΣΣ7, ο οποίος δήλωσε ότι η 

αξιολόγηση συνεπάγεται τον προσδιορισμό της επίδοσης των εκπαιδευτικών, «ώστε 

να φανούν οι μεταξύ τους διαφορές». Αν και ο εν λόγω ΣΣ δεν ανέφερε σε κανένα 

σημείο την απομάκρυνση από την τάξη των εκπαιδευτικών με χαμηλή επίδοση, η 

ανάδειξη των διαφορών των μελών του σώματος των εκπαιδευτικών πιθανότατα να 

υπονοεί μία συγκεκριμένη αντιμετώπισή τους, η οποία, ωστόσο, δε δηλώθηκε 

ξεκάθαρα ποια θα μπορούσε να είναι. Από τα συμφραζόμενα της συνέντευξης και την 

έντονη επιθυμία του ΣΣ να γίνουν φανερές οι διαφορές, διατυπώνεται η υπόθεση ότι 

ο συγκεκριμένος ΣΣ πιθανότατα επιθυμεί την αρνητική αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών με χαμηλές επιδόσεις για να μην αδικηθούν εκείνοι οι εκπαιδευτικοί 

με τους οποίους υπάρχουν διαπιστωμένες «τεράστιες διαφορές» (ΣΣ7).    

Επιπλέον, εκτός από την ακριβή νοηματοδότηση της αξιολόγησης, 9 από τους 

15 ΣΣ αναφέρθηκαν στο τι δεν είναι ή στο τι δεν πρέπει να είναι η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με αυτούς, η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει ελεγκτικό, 

λογοδοτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα. Μάλιστα, 6 από τους 9 δήλωσαν ότι δε θα 

πρέπει να έχει σχέση με διαθεσιμότητες, αργίες ή απολύσεις εκπαιδευτικών που 

είναι «αδυνατούντες» (ΣΣ13). Η θέση τους αυτή είναι απόλυτη, καθώς, ακόμα και 

ένας από τους ΣΣ που νοηματοδότησε την αξιολόγηση ως εργαλείο απομάκρυνσης 

ακατάλληλων εκπαιδευτικών από την τάξη, εξέφρασε την άποψη οι εν λόγω 

εκπαιδευτικοί να μην απολυθούν, αλλά να λάβουν υποχρεωτική μετάταξη και να 

γίνουν διοικητικοί υπάλληλοι στην εκπαίδευση. Από τοις σχετικές τοποθετήσεις των 

ΣΣ δεν έλειψαν και πιο έντονες τοποθετήσεις, όπως λ.χ. η τοποθέτηση ενός ΣΣ για τη 
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διαδικασία της ποσόστωσης των υπαλλήλων, κάτι το οποίο είναι «απαράδεκτο και δεν 

πρέπει να εφαρμοστεί» (ΣΣ14). 

 

6.3.12 Αναγκαιότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών 

 

Ως προς την αναγκαιότητα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, οι 

τοποθετήσεις των ΣΣ που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν αφήνουν περιθώριο 

αμφισβήτησης της στάσης τους. Όλοι ανεξαιρέτως οι ΣΣ διατύπωσαν την προσωπική 

θέση ότι η αξιολόγηση είναι αναγκαία και πρέπει να εφαρμοστεί. Πολλές από τις 

τοποθετήσεις είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, καθώς αναδεικνύουν τη γενικότερη 

ιδεολογική τοποθέτηση κάθε ΣΣ αναφορικά με το θεσμό της αξιολόγησης. 

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες αναφορές: «δεν μπορεί να υπάρχει εκπαίδευση 

χωρίς αξιολόγηση» (ΣΣ1), «ειδικά στην παιδαγωγική διαδικασία δεν υπάρχει κάτι που 

δεν μπορεί να αξιολογηθεί» (ΣΣ3), «αφού οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν, θα πρέπει να 

δεχτούν να αξιολογηθούν» (ΣΣ9) και «καθένας να αξιολογείται γι’ αυτό που κάνει, έτσι 

ώστε να είναι και κατά τεκμήριο καλός» (ΣΣ13). 

Αρκετές είναι και οι αναφορές που εκφράζουν ότι η εφαρμογή της 

αξιολόγησης άργησε πολύ, καθώς «…από χρόνια (…) έπρεπε να υπάρχει…» (ΣΣ6), 

ενώ «δεν μπορούμε να είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης ουσιαστικά, η οποία δεν 

έχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης» (ΣΣ4). Μάλιστα, δύο από τους συνεντευξιαζόμενους 

εξέφρασαν την άποψη ότι η αξιολόγηση δεν είναι απαραίτητη μόνο στο χώρο της 

εκπαίδευσης, αλλά σε όλα τα συστήματα: «νομίζω ότι όλα τα συστήματα έχουνε 

σήμερα αξιολόγηση και όχι μόνο η εκπαίδευση» (ΣΣ5), «πιστεύω από χρόνια ότι 

έπρεπε να υπάρχει αξιολόγηση σε αυτό το οποίο γίνεται και όχι μόνο στο χώρο της 

εκπαίδευσης» (ΣΣ6). Οι εν λόγω αναφορές αναδεικνύουν την έλλειψη αξιολογικών 

διαδικασιών στον ευρύτερο κρατικό τομέα, άποψη, η οποία εκφράστηκε με 

χαρακτηριστικό τρόπο από έναν άλλο ΣΣ: «πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και στο 

δημόσιο τομέα επιτέλους, γιατί έτσι ίσως αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο» 

(ΣΣ2). Ενδιαφέρουσα είναι και μία ακόμη τοποθέτηση ενός ΣΣ, ο οποίος ανέφερε ότι 

την αξιολόγηση τη «θέλει η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών» (ΣΣ15). 

Η πλειοψηφία των ΣΣ ανέδειξε ως βασικό λόγο για την αναγκαιότητα της 

αξιολόγησης τον εντοπισμό των αδυναμιών των εκπαιδευτικών και τη βελτίωσή 

τους. Πιο αναλυτικά, 13 από τους 15 ΣΣ δήλωσαν ότι η αξιολόγηση είναι 

απαραίτητη, καθώς βοηθά τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο να εντοπίσουν αδύνατα 

σημεία τους, αλλά και να τα βελτιώσουν μέσω των επιμορφωτικών δράσεων που 

συνεπάγεται η αξιολόγηση. Χωρίς αξιολόγηση η βελτίωση είναι αδύνατη, καθώς 

«εάν (ενν. η παιδαγωγική διαδικασία) δεν αξιολογηθεί, δεν μπορείς να ξέρεις τι πάει 

και τι δεν πάει καλά» (ΣΣ3). Η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει κίνητρο 

κινητοποίησης των εκπαιδευτικών «που έχουν αφεθεί» (ΣΣ1), προκειμένου κάθε 

εκπαιδευτικός «να εντοπίσει και να θεραπεύσει τις αδυναμίες του» (ΣΣ10). Η άποψη 

της πλειοψηφίας των ΣΣ για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση 

συμπυκνώνεται στη φράση: «αξιολογείς κάποιον για να τον κάνεις καλύτερο» (ΣΣ11) 

με απώτερο σκοπό «τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου» (ΣΣ13) «με 
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τρόπο καθαρά παιδαγωγικό» (ΣΣ12). Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση επιτρέπει την 

ανάδειξη των διαφορών μεταξύ των εκπαιδευτικών, που πολλές φορές είναι 

«τεράστιες» (ΣΣ7), ενώ βοηθά τους πολύ καλούς εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν 

περαιτέρω τις δεξιότητές τους, «ώστε να γίνουν άριστοι» (ΣΣ8), «επαγγελματίες» 

(ΣΣ8, ΣΣ9). Σε κάθε περίπτωση, «ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίζει να βελτιώνεται 

ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες του, να βελτιώνεται επαγγελματικά» (ΣΣ13), ενώ 

«όσοι δουλεύουν και θεωρούν ότι παράγουν έργο, θέλουν και οι ίδιοι να αξιολογηθούν, 

ξέρουν τι τους γίνεται και θέλουν μέσα από την αξιολόγηση να βελτιώσουν τις 

αδυναμίες τους» (ΣΣ14). 

Τέλος, 3 ΣΣ (ΣΣ4, ΣΣ5, ΣΣ8) ανέφεραν ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη 

για την απομάκρυνση των ακατάλληλων εκπαιδευτικών από το επάγγελμα. 

Υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αξιολογούνται τόσο αρνητικά από 

μαθητές και γονείς λόγω των αδυναμιών τους, ώστε «υπάρχει τόσο αρνητικό κλίμα 

(ενν. στην τάξη) που μόνο μάθηση δεν επιτυγχάνεται εκεί μέσα, και παρόλα αυτά, αυτό 

δεν έχει κάποια επίπτωση» (ΣΣ5). Επομένως, η αξιολόγηση πρέπει να λειτουργεί «για 

να αποκλείονται  οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοί για αυτή τη δουλειά (…) εάν έχω 

ένα άτομο το οποίο δεν είναι ικανό, πρέπει να φύγει, δεν υπάρχει έλεος εκεί» (ΣΣ8). 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ανάμεσα στους ΣΣ που 

απαρτίζουν το δείγμα της έρευνας υπάρχουν δύο αντίθετες μεταξύ τους τάσεις ως 

προς την αναγκαιότητα της αξιολόγησης. Αν και όλοι συμφωνούν ότι η αξιολόγηση 

είναι απαραίτητη σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχει έντονη 

διαφοροποίηση ως προς το λόγο για τον οποίο είναι αναγκαία. Από τη μία πλευρά, 

υπάρχει η κυρίαρχη τάση που συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές, η οποία 

πρεσβεύει ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και 

του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Από την άλλη, υπάρχει μία μικρότερη τάση 

(μόλις 3 από τους 15 ΣΣ εντάσσονται σε αυτή) που υποστηρίζει ένθερμα ότι η 

αξιολόγηση χρειάζεται για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών να 

διδάσκουν προκειμένου όσοι αδυνατούν να σταθούν στην τάξη, να απομακρύνονται 

από τη διδακτική διαδικασία. 

Τα ευρήματα της ανάλυσης των συνεντεύξεων για το τρίτο ερευνητικό 

ερώτημα εκθέτονται στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο συμπυκνώνονται οι 

απαντήσεις των ΣΣ του δείγματος για τη νοηματοδότηση της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών και την αναγκαιότητά της.     

 

Πίνακας 12: Νοηματοδότηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών και λόγοι αναγκαιότητάς 

της όπως περιγράφηκαν από κάθε Σχολικό Σύμβουλο του δείγματος  

 

α/α Νοηματοδότηση αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών 

Αναγκαιότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών 

θετική 

(τι είναι) 

αρνητική 

(τι δεν είναι/τι δεν 

πρέπει να είναι) 

προσωπική θέση λόγος/λόγοι 

αναγκαιότητας 

ΣΣ1 ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

όχι έλεγχος δεν μπορεί να υπάρχει 

εκπαίδευση χωρίς 

αξιολόγηση 

εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 
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(αξιολόγηση 

σημαίνει 

ανατροφοδότηση 

και βελτίωση)
56

 

εκπαιδευτικών 
(κίνητρα σε 

εκπαιδευτικούς που 

έχουν αφεθεί) 

ΣΣ2 ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(για να δούμε πού 

χωλαίνουμε, πού 

χρειαζόμαστε 

επιμόρφωση) 

είναι λάθος αν 

συνδεθεί με 

απολύσεις 

εκπαιδευτικών που 

δεν τα 

καταφέρνουν 

1. νομίζω ότι πρέπει 

να γίνει η αξιολόγηση 

2. η αξιολόγηση είναι 

απαραίτητη και δεν 

γίνεται να μη την 

κάνουμε 

εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(αν δεν αξιολογήσεις 

πού βρίσκεσαι, πού 

χωλαίνεις και να 

αποφασίσεις 

βελτιωτικές κινήσεις, 

δε θα γίνει ποτέ 

τίποτε) 

ΣΣ3 1. 

ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(1. το πιο 

σημαντικό είναι η 

ανατροφοδότηση 

2. η αξιολόγηση 

γίνεται για να 

διορθωθώ) 

2. διαρκής 

διαδικασία 
(1. η αξιολόγηση 

όπως λένε οι 

εκπαιδευτικοί είναι 

κάτι που γίνεται 

κάθε μέρα 

2. όταν εμείς 

ξέρουμε τους 

εκπαιδευτικούς 

πάνω-κάτω, δεν 

περιμένουμε την 

αξιολόγηση για να 

δούμε) 

να μην έχει 

τιμωρητικό 

χαρακτήρα και 

συνδέεται με 

απολύσεις 

1. φυσικά και είναι 

απαραίτητη, όλων μας 

είναι απαραίτητη 

2. ειδικά στην 

παιδαγωγική 

διαδικασία δεν 

υπάρχει κάτι που δεν 

μπορεί να αξιολογηθεί 

εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(εάν (ενν. η 

παιδαγωγική 

διαδικασία) δεν 

αξιολογηθεί, δεν 

μπορείς να ξέρεις τι 

πάει και τι δεν πάει 

καλά) 

ΣΣ4 εργαλείο 

εντοπισμού 

ακατάλληλων 

εκπαιδευτικών 

και απομάκρυνσή 

τους από την τάξη 

(1. είναι 

περιπτώσεις 

συναδέλφων που 

δεν θα έπρεπε να 

είναι στον χώρο 

της εκπαίδευσης 

2. θα έπρεπε 

θεσμικά κάποιοι να 

αποφασίζουν ότι 

όχι να απολυθούν 

(οι ακατάλληλοι), 

υποχρεωτική 

μετάταξη και να 

γίνουν διοικητικοί 

στην εκπαίδευση 

1. ναι, ναι, βεβαίως 

2. δεν μπορούμε να 

είμαστε  να είμαστε η 

μοναδική χώρα της 

Ευρώπης, ουσιαστικά 

η οποία δεν έχει ένα 

πλαίσιο αξιολόγησης 

απομάκρυνση 

ακατάλληλων 

εκπαιδευτικών από 

την τάξη 

                                                           
56

 Στις παρενθέσεις περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τις θέσεις κάθε ΣΣ για την 

αξιολόγηση όπως αυτά καταγράφηκαν στους πίνακες κωδικοποίησης των 

συνεντεύξεων που βρίσκονται στο Παράρτημα της εργασίας. 
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πρέπει να φύγουν 

από την τάξη, να 

φύγουν από το 

σχολείο) 

ΣΣ5 επιβράβευση 

δημιουργικών 

εκπαιδευτικών 

(1. επιβράβευση 

αυτών που 

πραγματικά 

δουλεύουν πάρα 

πολύ σκληρά και 

που δεν φαίνεται 

πουθενά η δουλειά 

τους 

2. θα έπρεπε να 

λειτουργεί και ως 

επιβράβευση η 

επιμόρφωση 

3. θετική έννοια 

ελέγχου: 

επιβράβευση και 

ανατροφοδότηση 

κάθε συναδέλφου) 

να μην ακούγεται 

ως κάτι το 

τιμωρητικό 

νομίζω ότι όλα τα 

συστήματα έχουνε 

σήμερα αξιολόγηση 

και όχι μόνο η 

εκπαίδευση 

 

απομάκρυνση 

ακατάλληλων 

εκπαιδευτικών από 

την τάξη 
(υπάρχει τόσο 

αρνητικό κλίμα που 

μόνο μάθηση δεν 

επιτυγχάνεται εκεί 

μέσα και παρόλα αυτά, 

αυτό δεν έχει κάποια 

επίπτωση) 

ΣΣ6 ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 
(1. είναι κάτι το 

οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει και 

ως 

ανατροφοδότηση 

2. είναι πάρα πολύ 

σημαντικό να 

διορθώσει τα 

κακώς κείμενα) 

έλλειψη σχετικής 

αναφοράς 

1. πιστεύω από χρόνια 

ότι έπρεπε να υπάρχει 

αξιολόγηση σε αυτό το 

οποίο γίνεται και όχι 

μόνο στο χώρο της 

εκπαίδευσης 

2. θεωρώ ότι είναι 

απαραίτητη 

 

εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(είναι πάρα πολύ 

σημαντικό να 

διορθώσει τα κακώς 

κείμενα) 

 

ΣΣ7 εργαλείο 

εντοπισμού 

ακατάλληλων 

εκπαιδευτικών 

και απομάκρυνσή 

τους από την τάξη 

(προσδιορισμός της 

επίδοσης των 

εκπαιδευτικών, 

ώστε να φανούν οι 

μεταξύ τους 

διαφορές) 

(ωστόσο δεν 

αναφέρει 

απομάκρυνση) 

έλλειψη σχετικής 

αναφοράς 

ναι, και δε μιλώ μόνο 

για σήμερα 
εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(από την εμπειρία μου 

ως ΣΣ έχω 

διαπιστώσει τεράστιες 

διαφορές μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ως 

προς την επίδοσή τους 

στο έργο και αυτές θα 

ήθελα να φανούν) 

ΣΣ8 1. 

ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 
(ανάπτυξη 

δεξιοτήτων πολύ 

καλών 

εκπαιδευτικών, 

έλλειψη σχετικής 

αναφοράς 

ναι (είναι απαραίτητη) 1. εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(ανάπτυξη δεξιοτήτων 

πολύ καλών 

εκπαιδευτικών, ώστε 

να γίνουν άριστοι, να 
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ώστε να γίνουν 

άριστοι, να 

εξελίσσονται, να 

γίνονται 

επαγγελματίες) 

2. εργαλείο 

εντοπισμού 

ακατάλληλων 

εκπαιδευτικών 

και απομάκρυνσή 

τους από την τάξη 

(αποκλεισμός 

ακατάλληλων 

εκπαιδευτικών από 

το επάγγελμα) 

εξελίσσονται, να 

γίνονται 

επαγγελματίες) 

2. απομάκρυνση 

ακατάλληλων 

εκπαιδευτικών από 

την τάξη 

(1. για να 

αποκλείονται οι 

άνθρωποι οι οποίοι δεν 

είναι ικανοί για αυτή 

τη δουλειά 

2. εάν έχω ένα άτομο 

το οποίο δεν είναι 

ικανό, πρέπει να φύγει 

3. δεν υπάρχει έλεος 

εκεί) 

ΣΣ9 1. 

ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(1. προσπαθεί να 

βοηθήσει τον 

εκπαιδευτικό να 

γίνει καλύτερος 

εκπαιδευτικός 

2. προσπαθεί να σε 

κάνει καλύτερο, να 

αναπτύξει τον 

επαγγελματισμό 

σου μέσα από την 

ανάπτυξή σου) 

2. διαρκής 

διαδικασία 

(1. πρέπει σε όλη 

σου τη ζωή να έχεις 

το πνεύμα της 

μαθητείας 

2. σκοπός 

αξιολόγησης: 

πρέπει συνέχεια να 

εξελίσσεσαι-δια 

βίου μάθηση) 

έλλειψη σχετικής 

αναφοράς 

αφού οι εκπαιδευτικοί 

αξιολογούν, θα πρέπει 

να δεχτούν να 

αξιολογηθούν 

εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(πρέπει να μάθουμε να 

εργαζόμαστε 

περισσότερο, να 

γίνουμε 

επαγγελματίες) 

ΣΣ10 ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(ο εκπαιδευτικός 

να εντοπίσει και να 

θεραπεύσει 

αδυναμίες του, 

καθώς και να 

αναδείξει τις 

δυναμικές που έχει) 

έλλειψη σχετικής 

αναφοράς 

είναι απαραίτητη εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(1. θα πρέπει ένας 

εκπαιδευτικός βασικά 

να ξέρει, πώς τον 

βλέπουνε οι 

υπόλοιποι,  ο ΣΣ και οι 

συνάδελφοί του 

2. αυτό τον βοηθάει να 

θεραπεύσει αδυναμίες 

και να αναδείξει τις 

δυναμικές που έχει) 

ΣΣ11 ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

να μην είναι κάτι 

καθαρά λογοδοτικό 

ναι, θεωρώ ότι 

χρειάζεται αξιολόγηση 
εντοπισμός 

αδυναμιών και 
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εκπαιδευτικών 

(1. βελτίωση 

ποιότητας 

εκπαίδευσης 

2. να έχει καθαρά 

επιμορφωτικούς 

και βελτιωτικούς 

σκοπούς) 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(αξιολογείς κάποιον 

για να τον κάνεις 

καλύτερο) 

ΣΣ12 ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(απώτερος στόχος 

είναι η βελτίωση 

του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού 

έργου) 

όχι τιμωρητικό 

χαρακτήρα με 

απολύσεις και 

διαθεσιμότητες 

είναι ένας αναγκαίος 

θεσμός 
εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(να γίνονται 

προσπάθειες να 

βελτιώνεται η 

υπάρχουσα κατάσταση 

με τρόπο καθαρά 

παιδαγωγικό) 

ΣΣ13 ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(βελτίωση του 

παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού 

έργου) 

1. να μην έχει 

τιμωρητικό και 

επιθεωρητικό 

χαρακτήρα 

2. να μη βγάλουμε 

σε διαθεσιμότητα 

και αργία τους 

αδυνατούντες 

καθένας να 

αξιολογείται γι’ αυτό 

που κάνει, έτσι ώστε 

να είναι και κατά 

τεκμήριο καλός 

εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(1. βελτίωση του 

παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου 

2. ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να φροντίζει να 

βελτιώνεται ως προς 

τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες του, να 

βελτιώνεται 

επαγγελματικά) 

ΣΣ14 ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(βελτίωση 

αδυναμιών 

εκπαιδευτικών) 

ποσόστωση: το 

θεωρώ απαράδεκτο 

και δεν πρέπει να 

εφαρμοστεί αυτό 

ναι είναι απαραίτητη, 

το θέλει η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών 

εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(όσοι δουλεύουν και 

θεωρούν ότι παράγουν 

έργο θέλουν και οι 

ίδιοι να αξιολογηθούν, 

ξέρουν τι τους γίνεται 

και θέλουν μέσα από 

την αξιολόγηση να 

βελτιώσουν τις 

αδυναμίες τους) 

ΣΣ15 1. 

ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(1. μια αξιολόγηση 

πάντα μας κάνει 

καλύτερους 

2. όταν 

αξιολογείται 

κάποιος με 

εγκυρότητα και 

αξιοπιστία ενισχύει 

την αυτοεκτίμησή 

του 

έλλειψη σχετικής 

αναφοράς 

είναι απαραίτητη και 

νομίζω ότι άργησε να 

γίνει 

εντοπισμός 

αδυναμιών και 

βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

(μια αξιολόγηση πάντα 

μας κάνει καλύτερους) 
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3. η αξιολόγηση 

είναι 

ανατροφοδοτική) 

2. διαρκής 

διαδικασία 

(διαχρονική) 

 

Συνόψιση αποτελεσμάτων για τη νοηματοδότηση της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών 

 

Η ανάλυση των απαντήσεων για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα ανέδειξε τόσο 

το πώς νοηματοδοτούν οι ΣΣ του δείγματος την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όσο 

και τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ΣΣ του δείγματος της έρευνας (12/15) ανέφερε ότι 

νοηματοδοτεί τον όρο ως ανατροφοδότηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών. Οι 

εν λόγω ΣΣ αντιλαμβάνονται την αξιολογική διαδικασία ως μία διαδικασία που 

δύναται να ωφελήσει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν και να βελτιώσουν τις 

αδυναμίες τους, καθώς και να αναδείξουν τις δυναμικές τους με απώτερο στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσα από 

επιμορφωτικές και γενικότερα βελτιωτικές διαδικασίες. Στον αντίποδα, 3 ΣΣ (ΣΣ4, 

ΣΣ7, ΣΣ8) -αν και δεν αρνούνται τον ανατροφοδοτικό και βελτιωτικό χαρακτήρα της 

αξιολόγησης- τελικά νοηματοδότησαν την αξιολόγηση ως ένα εργαλείο εντοπισμού 

ακατάλληλων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αδυνατούν να διδάξουν και θα πρέπει να 

απομακρυνθούν από την τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εκτός από την ακριβή νοηματοδότηση της αξιολόγησης, 9 από τους 15 ΣΣ 

αναφέρθηκαν στο τι δεν είναι ή στο τι δεν πρέπει να είναι η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με αυτούς, η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει ελεγκτικό, 

λογοδοτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα. Μάλιστα, 6 από τους 9 δήλωσαν ότι δε θα 

πρέπει να έχει σχέση με διαθεσιμότητες, αργίες ή απολύσεις εκπαιδευτικών. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ανάμεσα στους ΣΣ που 

απαρτίζουν το δείγμα της έρευνας υπάρχουν δύο αντίθετες μεταξύ τους τάσεις ως 

προς την αναγκαιότητα της αξιολόγησης. Αν και όλοι συμφωνούν ότι η 

αξιολόγηση είναι απαραίτητη σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχει 

έντονη διαφοροποίηση ως προς το λόγο για τον οποίο είναι αναγκαία. Από τη μία 

πλευρά, υπάρχει η κυρίαρχη τάση που συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές, η 

οποία πρεσβεύει ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Από την άλλη, υπάρχει 

μία μικρότερη τάση (μόλις 3 από τους 15 ΣΣ εντάσσονται σε αυτή) που υποστηρίζει 

ένθερμα ότι η αξιολόγηση χρειάζεται για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των 

εκπαιδευτικών να διδάσκουν προκειμένου όσοι αδυνατούν να σταθούν στην τάξη, να 

απομακρύνονται από τη διδακτική διαδικασία. 

Συμπερασματικά, ως αξιολόγηση των εκπαιδευτικών νοείται η 

ανατροφοδοτική διαδικασία που συμβάλλει στον εντοπισμό και την εξάλειψη 

των αδυναμιών τους και οδηγεί στη βελτίωσή τους, χωρίς να έχει ελεγκτικό ή 
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τιμωρητικό χαρακτήρα. Η εφαρμογή της αξιολόγησης είναι αναγκαία για τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. 

 

 

6.4 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 152/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

 

 Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα που απασχόλησε την παρούσα ερευνητική 

προσπάθεια ήταν: «Επηρεάζει το ρόλο και το έργο των Σχολικών Συμβούλων το 

Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και με ποιον τρόπο;». Οι 

αλλαγές που επιχειρούνται στον εκπαιδευτικό χώρο αναφορικά με την ενεργοποίηση 

και ουσιαστική εφαρμογή του αξιολογικού ρόλου των ΣΣ αναμένεται να επηρεάσουν 

τόσο το ρόλο όσο και το καθημερινό έργο των προσώπων που στελεχώνουν το θεσμό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι απόψεις των ίδιων των ΣΣ 

σχετικά με τον αντίκτυπο που θεωρούν ότι θα έχουν οι θεσμικές αλλαγές στη δράση 

τους. Έτσι, ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους ΣΣ να περιγράψουν πώς 

εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης σύμφωνα με το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο. Εκτός από την περιγραφή της εμπλοκής τους, ζητήθηκε να μοιραστούν τις 

σκέψεις τους σχετικά με το νέο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν. Πιο 

συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν αν θεωρούν ότι η ενεργοποίηση του αξιολογικού ρόλου 

αλλάζει σε κάτι το έργο τους και τη σχέση των ΣΣ με τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

υπό την καθοδήγησή τους. Επιπλέον, για την διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης 

εικόνας σχετικά με τον αντίκτυπο του νέου θεσμικού πλαισίου στο ρόλο των ΣΣ, 

ζητήθηκε να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αν ο συμβουλευτικός ρόλος 

μπορεί να συμβαδίσει στο ίδιο πρόσωπο με τον αξιολογικό, καθώς και με ποιον 

τρόπο μπορεί να γίνει αυτό.    

 

6.4.13 Εμπλοκή Σχολικών Συμβούλων στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

 

Ως προς την εμπλοκή των ΣΣ στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σύμφωνα 

με το νέο Προεδρικό Διάταγμα 152 (ΦΕΚ 240/5.11.2013), 8 στους 15 ΣΣ δήλωσαν 

ότι ο ΣΣ αξιολογεί το παιδαγωγικό κομμάτι. Εμπλέκεται «πολύ ουσιαστικά» (ΣΣ7), 

καθώς είναι ο κατεξοχήν αξιολογητής του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών 

(ΣΣ5), ενώ καλείται να αξιολογήσει την καλή τους διδασκαλία και όχι την απόδοση 

των μαθητών (ΣΣ6). 2 άλλοι (ΣΣ3, ΣΣ15) δήλωσαν ότι κάθε εκπαιδευτικός 

αξιολογείται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και το ΣΣ και ως προς το 

διοικητικό κομμάτι. 

13 στους 15 εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι η εμπλοκή του ΣΣ συνίσταται σε 

παρακολούθηση διδασκαλιών που πραγματοποιεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη 

κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης. Όπως αναφέρθηκε, «υπάρχει μία προετοιμασία, 

ένα ολόκληρο πλαίσιο (…) υπάρχουνε κάποιες ρουμπρίκες, κάποιοι τυποποιημένοι 

κατάλογοι ικανοτήτων, που πρέπει να πληροί ο εκπαιδευτικός και με βάση αυτά τα 
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κριτήρια ο ΣΣ αξιολογεί την παρουσία του μέσα στην τάξη» (ΣΣ4). Οι 

παρακολουθήσεις στην τάξη αποσκοπούν στη συλλογή παρατηρήσεων για τις σχέσεις 

του εκπαιδευτικού, την αντιμετώπιση των παιδιών και του χώρου (ΣΣ3), καθώς και 

στην επισήμανση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων του. Από τα λεγόμενα των ΣΣ 

προκύπτει ότι η παρατήρηση είναι μια απαιτητική για τους ίδιους διαδικασία, καθώς 

είναι ανάγκη «να μη βλέπεις μόνο όσα φαίνονται», γιατί «η διαδικασία της μάθησης 

είναι σημαντική, όχι μόνο το αποτέλεσμα» (ΣΣ1). Ενδιαφέρουσα είναι η δήλωση ενός 

συνεντευξιαζόμενου, ο οποίος ανέφερε ότι «ένας ΣΣ δε χρειάζεται παραπάνω από 

πέντε λεπτά για να καταλάβει τι τρέχει μέσα στην τάξη» (ΣΣ2). 

Αναφερόμενοι πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία εμπλοκής τους στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 7 ΣΣ δήλωσαν ότι η εμπλοκή τους συνίσταται και σε 

συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς και ανατροφοδότησή τους πριν, κατά τη 

διάρκεια, αλλά και μετά την παρακολούθηση των διδασκαλιών στην τάξη από το 

ΣΣ. Ο ΣΣ μιλά με τον εκπαιδευτικό πριν την παρακολούθηση για να σχεδιάσουν από 

κοινού την προς υλοποίηση διδασκαλία, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές αναδεικνύονται οι 

αναστοχαστικές συζητήσεις μετά την υλοποίηση της διδασκαλίας «για το τι πήγε ή 

δεν πήγε καλά», καθώς «άλλα βλέπεις στις συζητήσεις εκτός τάξης και άλλα στην 

παρατήρηση μέσα στην τάξη» (ΣΣ3). 

 Σε συνέχεια της περιγραφής της εμπλοκής των ΣΣ, 9 από αυτούς ανέφεραν 

ότι ο ΣΣ μετά τις παρακολουθήσεις προχωρά σε περιγραφική αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού με αξιοποίηση δεικτών/κλειδών παρατήρησης, οι οποίες έχουν 

σχεδιαστεί από την επιστημονική ομάδα που έχει αναλάβει το σχεδιασμό της 

διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και απολήγουν σε τέσσερις 

περιγραφικές κλίμακες αξιολόγησης που κάθε μία από αυτές βαθμολογείται με 

συγκεκριμένες τιμές
57

. Ο ΣΣ συντάσσει μία συνολική έκθεση, βασισμένη στους 

συγκεκριμένους δείκτες παρατήρησης, για κάθε έναν από τους οποίους πρέπει να 

επιχειρηματολογήσει (ΣΣ3) και τελικά να σημειώσει «αν αυτή η «καλή» διδασκαλία 

έχει επιτευχθεί» (ΣΣ6). Η βαθμολόγηση του εκπαιδευτικού καταλήγει στην εξαγωγή 

ενός ποιοτικού χαρακτηρισμού για αυτόν: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή 

«εξαιρετικός». Σε αυτό το σημείο, αξίζει να παρατεθεί η αναφορά ενός ΣΣ του 

δείγματος για το θέμα του χαρακτηρισμού των εκπαιδευτικών. Η τοποθέτησή του 

αναδεικνύει το σκεπτικό που περιβάλλει τη διαδικασία σχεδιασμού της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με το πώς 

θα επιτευχθεί η διάχυση της διαδικασίας στις διάφορες ομάδες της εκπαίδευσης:   

 

«Η όλη κουβέντα που έγινε όταν βρεθήκαμε στην Αθήνα, στο υπουργείο Παιδείας με 

τους υπεύθυνους του σχεδιασμού της όλης ιστορίας ήταν η εξής: όλοι αυτοί οι δείκτες 

που βάζουνε και όλες αυτές οι παράμετροι τελικά οδηγούν στο να πούμε τέσσερις απλές 

κουβέντες. Τι σημάνει ανεπαρκής εκπαιδευτικός; Φαίνεται μέσα από όλους αυτούς τους 

δείκτες ότι είναι εκείνος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος προσπαθεί να κάνει ένα 

παραδοσιακό μάθημα και δεν τα καταφέρνει. Σημαίνει, λοιπόν, ότι τα πράγματα είναι 
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 Βλέπε θεωρητικό πλαίσιο εργασίας. 
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απλά. Ανεπαρκής εκπαιδευτικός είναι αυτός που πάντα θα τον έλεγες ανεπαρκή με 

όποιο σύστημα, εκτός αξιολόγησης και εκτός οτιδήποτε. Επαρκής εκπαιδευτικός είναι 

αυτός που ακολουθεί το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, κάνει ένα μάθημα, 

παίρνουν τα παιδιά γνώση, αλλά μέχρι εκεί. Μένει στο γνωστικό. Ο πολύ καλός 

εκπαιδευτικός, είναι αυτός ο οποίος εκχωρεί κομμάτι της εξουσίας του, στους μαθητές 

όσον αφορά τη μάθηση, και ο εξαιρετικός είναι αυτός ο οποίος κάνει διαφοροποιημένη 

διδασκαλία.
58

 Αυτό το συζητήσαμε (με την ομάδα έργου για την αξιολόγηση) και 

μάλιστα, επειδή δεν είχε δει αυτήν την οπτική, είπε: «Πάρα πολύ καλά, να το 

παρουσιάσετε στους συναδέλφους (ενν. εκπαιδευτικούς), για να το καταλάβουνε». Το 

παρουσίασα στους συναδέλφους και το κατάλαβαν. Μάλιστα μας έκανε εντύπωση, γιατί 

να παρουσιάζουμε εμείς πράγματα που η ομάδα έργου δεν τα κατάλαβε; Όταν η ομάδα 

έργου και σχεδιασμού δεν καταλαβαίνει βασικά πράγματα, με ποιον τρόπο, λοιπόν, θα 

τα μεταδώσει σε εμάς, που υποτίθεται ότι είμαστε αυτοί που θα τα εφαρμόσουμε;» 

(ΣΣ10). 

 

Η αξιολόγηση δεν είναι οριστική, καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει 

να αξιολογηθεί εκ νέου (ΣΣ13), ενώ στην όλη διαδικασία «θα υπάρχει μία 

περιοδικότητα, μια επαναληπτικότητα» (ΣΣ11). Έτσι, «ανάλογα θα βγάλουμε την 

απόφασή μας, την οποία οφείλουμε σε ένα κείμενο 200-300 λέξεων για κάθε κλείδα 

παρατήρησης να έχουμε και την περιγραφική αξιολόγηση (…) θα πρέπει να 

τεκμηριώσουμε όσα γράφουμε» (ΣΣ1). 

5 ΣΣ αναφέρθηκαν και στο επόμενο στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας, το 

οποίο είναι η σχεδίαση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή 

σεμιναρίων, τα οποία θα απευθύνονται στην ομάδα των εκπαιδευτικών που, 

σύμφωνα με την αξιολόγηση, χρειάζονται ενίσχυση: «σε περίπτωση αδυναμίας, σε 

περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να κάνει μάθημα, θα του κάνουμε υποδείξεις να 

συμμετάσχει σε επιμορφώσεις ώστε να βελτιωθεί» (ΣΣ14). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι αναφορές των ΣΣ στη μερίδα των εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν ενίσχυση, για 

την οποία οι  ΣΣ χρησιμοποίησαν ποικίλους όρους: «εκπαιδευτικοί με αδυναμίες», 

(ΣΣ1, ΣΣ14) «ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί» (ΣΣ2, ΣΣ5), «μέτριοι εκπαιδευτικοί» (ΣΣ4), 

«κάποιοι που αδυνατούν να κάνουν μάθημα» (ΣΣ14). Βασικός φορέας στην εν λόγω 

επιμορφωτική προσπάθεια, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ΣΣ (ΣΣ2, ΣΣ4, ΣΣ5), θα 

είναι τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Σύμφωνα με τα λεγόμενα 

ενός συνεντευξιαζόμενου, η εμπλοκή του σώματος των ΣΣ στην όλη διαδικασία θα 

είναι καθολική, καθώς ο ΣΣ «εμπλέκεται στα πάντα, γιατί μετά την ανατροφοδότηση 

είναι και επιμορφωτής (…) οι ΣΣ θα είναι αυτοί που θα επιμορφώνουν στα 

Περιφερειακά Εκπαιδευτικά (Επιμορφωτικά) Κέντρα, τα ΠΕΚ», ενώ «ο εκπαιδευτικός 
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 Η υπογράμμιση στοχεύει στην ανάδειξη της ερμηνείας που έκανε για κάθε έναν 

από τους χαρακτηρισμούς που προκύπτουν από την βαθμολόγηση των κλιμάκων 

μέτρησης της αξιολόγησης ο συγκεκριμένος ΣΣ, η οποία φαίνεται, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του ιδίου, να προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό το σκεπτικό της ομάδας έργου 

για την αξιολόγηση.  
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που θα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής θα πρέπει να περάσει από κάποια σεμινάρια, με 

πρόταση του συμβούλου» (ΣΣ5). 

Τέλος, αξιοπρόσεκτη είναι η μοναδική αναφορά στο μόνιμο χαρακτήρα της 

εμπλοκής των ΣΣ στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Είναι μια «συνεχής και 

επίπονη διαδικασία τόσο για τον ΣΣ όσο και τον εκπαιδευτικό (…) δεν είναι μια κι έξω 

και τελείωσε» (ΣΣ1). Αν και η περιοδικότητα και η επαναληπτικότητα της 

διαδικασίας αναφέρθηκε και από άλλους ΣΣ, η παραπάνω αναφορά είναι η μοναδική 

που αποδίδει το μόνιμο χαρακτήρα της εμπλοκής των ΣΣ. Η διαπίστωση της 

μονιμότητας της εμπλοκής δεν είναι άνευ σημασίας, καθώς τεκμηριώνει την 

ουσιαστική ενεργοποίηση και την παγίωσή του αξιολογικού ρόλου του θεσμού στην 

καθημερινή δράση και έργο των ΣΣ.    

Επιχειρώντας μία περιληπτική αναφορά στις απαντήσεις των ΣΣ για την 

εμπλοκή τους στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι οι ΣΣ του δείγματος της έρευνας εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό 

ενημερωμένοι για τη διαδικασία που πρόκειται να εφαρμοστεί, παρά το ότι πολλές 

πτυχές παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι δεν είναι σε θέση να τις γνωρίζουν, καθώς 

βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού (όπως λ.χ. που ακριβώς θα στέλνονται οι 

αξιολογικές εκθέσεις των ΣΣ, αν τελικά η διαδικασία θα συνδεθεί με δυσμενείς 

συνέπειες σε μισθολογικό επίπεδο για τους «ανεπαρκείς» εκπαιδευτικούς ή αν θα 

υπάρξουν εκπαιδευτικοί που θα απομακρυνθούν από την τάξη). Σε κάθε περίπτωση, η 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 

1. στάδιο προετοιμασίας διδασκαλίας: Ο ΣΣ ειδοποιεί τον εκπαιδευτικό ότι θα 

έρθει στο σχολείο να παρακολουθήσει την υλοποίηση δύο διδασκαλιών από 

τον ίδιο (στα αρχικά στάδια της διαδικασίας οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που 

επιθυμούν να αξιολογηθούν θα μπορούν να απευθύνουν σχετικό αίτημα στον 

ΣΣ της εκπαιδευτικής περιφέρειας όπου ανήκει η σχολική μονάδα και είναι 

τοποθετημένοι). Από κοινού σχεδιάζουν τη διδασκαλία με τον εκπαιδευτικό 

να έχει το βασικό ρόλο και την πρωτοβουλία και το ΣΣ να κάνει προτάσεις επί 

χάρτου. Από κοινού επίσης αποφασίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας, 

καθώς και τον ακριβή χρόνο υλοποίησής της. 

2. στάδιο πραγματοποίησης διδασκαλίας: Ο ΣΣ μεταβαίνει στο σχολείο και 

παρακολουθεί τις διδασκαλίες που έχουν συμφωνηθεί και προετοιμαστεί μαζί 

με τον εκπαιδευτικό. Κρατά σημειώσεις και καταγράφει τις παρατηρήσεις του 

στηριζόμενος στις 4 περιγραφικές κλίμακες αξιολόγησης. Οι κλίμακες 

αφορούν επιμέρους πτυχές της δράσης του εκπαιδευτικού. Οι σημειώσεις του 

ΣΣ αποσκοπούν στο να τον βοηθήσουν να διαπιστώσει κατά πόσο η 

διδασκαλία που υλοποιείται μπροστά του ανταποκρίνεται στις κλείδες 

παρατήρησης. 

3. στάδιο αναστοχασμού για τη διδασκαλία: Ο εκπαιδευτικός και ο ΣΣ 

συζητούν συνολικά για τη διδασκαλία και για το κατά πόσο τηρήθηκε το από 

κοινού σχεδιασμένο πλάνο διδασκαλίας: τι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό και 
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τι θα μπορούσε να γίνει με περισσότερη επιτυχία. Ο ΣΣ ανατροφοδοτεί 

σχετικά τον εκπαιδευτικό με παρατηρήσεις και σχόλια.  

4. στάδιο σύνταξης συνολική έκθεσης αξιολόγησης: Το στάδιο αυτό αφορά 

μόνο τον ΣΣ, ο οποίος συντάσσει συνολική έκθεση τεκμηριώνοντας τα 

γραφόμενά του για κάθε πεδίο παρατήρησης
59

, καταλήγοντας στη 

βαθμολόγηση του εκπαιδευτικού με βάση τις περιγραφικές κλίμακες 

αξιολόγησης. Από τη βαθμολόγηση προκύπτει και ο χαρακτηρισμός του 

εκπαιδευτικού. Η έκθεση κοινοποιείται σε άμεσο χρόνο στον εκπαιδευτικό, ο 

οποίος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να αξιολογηθεί εκ νέου. Οι ΣΣ δήλωσαν 

ότι οι εκθέσεις τους θα καταλήγουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα 

περιορισμένης πρόσβασης από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα. 

5. στάδιο επιμόρφωσης «ανεπαρκών» εκπαιδευτικών: Ο ΣΣ προτείνει οι 

εκπαιδευτικοί με βαθμολογία που αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό 

«ανεπαρκείς» να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα επιμόρφωσης 

με σκοπό την επαγγελματική τους βελτίωση και ενίσχυση. Οι επιμορφώσεις 

είναι πιθανό να γίνουν στα Π.Ε.Κ. με τη συμμετοχή των ΣΣ ως επιμορφωτών. 

Μετά την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα 

αξιολογούνται εκ νέου από το ΣΣ.     

 

Η απόδοση των παραπάνω σταδίων της αξιολογικής διαδικασίας προέκυψε 

από τη σύνθεση των απαντήσεων κάθε ΣΣ. Κάθε συνεντευξιαζόμενος περιέγραψε 

ελεύθερα τη διαδικασία με βάση την ενημέρωση που είχε τη χρονική στιγμή της 

λήψης των συνεντεύξεων. Αν και η σύνθεση των απαντήσεων οδήγησε στην απόδοση 

της διαδικασίας που περιγράφεται στο Προεδρικό Διάταγμα 152 (ΦΕΚ 

240/5.11.2013) σε μεγάλο βαθμό, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των ΣΣ ως προς την περιγραφή της εμπλοκής τους στη διαδικασία, γεγονός που 

αναδεικνύει ότι η ενημέρωση τους για το νέο πλαίσιο βασίζεται κυρίως στις 

προσωπικές προσπάθειες, διαθέσεις και προθέσεις του καθενός. Η εντύπωση που 

σχηματίστηκε είναι ότι η ενημέρωση για το νέο πλαίσιο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

προσωπική υπόθεση κάθε ΣΣ, παρά το γεγονός ότι από την πλευρά της Πολιτείας 

υλοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με επιμορφωτικό χαρακτήρα του σώματος 

των ΣΣ από την ομάδα της αξιολόγησης στο χώρο του υπουργείου στην πρωτεύουσα, 

στην οποία είχε συμμετάσχει το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα πριν την 

πραγματοποίηση των συνεντεύξεων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις των ΣΣ αναδεικνύουν ότι η εμπλοκή τους 

στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι καθολική. Αποτελούν τους βασικούς  

αξιολογητές του παιδαγωγικού τους έργου εμπλεκόμενοι σε μία διαδικασία 

διαδοχικών σταδίων που προσδίδουν διάρκεια και μονιμότητα στον ενεργοποιούμενο 

αξιολογικό ρόλο του θεσμού.  
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 Στο Π.Δ. 152 χρησιμοποιείται ο όρος «κατηγορία» παρατήρησης. Στην περίπτωση 

των εκπαιδευτικών, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες 

απαρτίζεται από συγκεκριμένα «κριτήρια».   



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 153 
 

6.4.14 Αντίκτυπος στο ρόλο και το έργο των Σχολικών Συμβούλων από το Π.Δ. 

152/2013 

 

6.4.14.1 Αλλαγές στο έργο των ΣΣ 

 

Ως προς τον αντίκτυπο του Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο 

έργο και το ρόλο του ΣΣ, όλοι οι ΣΣ του δείγματος ανέφεραν ότι θα επέλθουν 

αλλαγές. Ο βασικότερος αντίκτυπος είναι ότι η ενεργοποίηση της αξιολόγησης θα 

επιφέρει πρόσθετο φόρτο εργασίας σε τέτοιο βαθμό που ο αξιολογικός ρόλος θα 

κυριαρχήσει στο έργο των ΣΣ. Πιο αναλυτικά, 6 ΣΣ ανέφεραν ότι η αξιολόγηση θα 

επιφέρει «περισσότερη δουλειά» (ΣΣ1) για τους ίδιους, καθώς ο αριθμός τους είναι 

εξαιρετικά μικρός και ο αντίστοιχος αριθμός των προς αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

πολύ μεγάλος. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα αποσπάσματα:  

 

«…πάντως έχει πολύ δουλειά αυτό το πράγμα (…) ακόμα και 100 άτομα να θέλουνε να 

μπούνε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα τα προλάβω» (ΣΣ1), 

 

«…δεν θα υπάρχει χρόνος για υποστήριξη των νηπιαγωγών (…) εάν φτάσουμε στο 

σημείο οι εκπαιδευτικοί να θέλουν να αξιολογηθούν δεν αρκεί μόνο ένας ΣΣ, μιλάμε 

για έναν πολύ μεγάλο αριθμό» (ΣΣ2), 

 

«…είμαστε τόσο λίγοι μπροστά στους εκπαιδευτικούς, που και να θέλανε να ήταν 

υποχρεωτική για όλους, δεν υπήρχε περίπτωση να επιτευχθεί, δεν προλαβαίνουμε» 

(ΣΣ3), 

 

«…αυτό το πράγμα χρειάζεται χρόνο, με απόλυτα νούμερα δε βγαίνει, θα προλάβω να 

πάω;» (ΣΣ10), 

 

«…θα αποσπά πάρα πολύ χρόνο από το έργο μου» (ΣΣ11), 

 

«…δε μένει χρόνος στον αξιολογητή να δώσει συμβουλευτικό έργο, όλος ο χρόνος θα 

αφιερώνεται εκεί, ο υπολειπόμενος λίγος χρόνος θα είναι ανεπαρκής» (ΣΣ12). 

 

 Το τελευταίο απόσπασμα, εκτός από την αύξηση του φόρτου εργασίας, 

αναδεικνύει ως συνέπεια και την κυριαρχία του αξιολογικού ρόλου στο έργο των ΣΣ, 

στην οποία αναφέρθηκαν εκτενώς 6 ΣΣ του δείγματος. Οι αναφορές τους 

αναδεικνύουν ότι αναμένουν ριζικές αλλαγές ως προς το ρόλο τους και αλλαγή των 

προτεραιοτήτων στο έργο τους. Παρά το ότι η διαδικασία της αξιολόγησης βρισκόταν 

σε αρχικό στάδιο κατά την περίοδο λήψης των συνεντεύξεων, αξιοσημείωτη είναι η 

βαθειά πεποίθηση των ΣΣ ότι ο αξιολογικός ρόλος θα καταστεί εκ των πραγμάτων 

κυρίαρχος στο έργο τους, εξοβελίζοντας κάθε άλλον. Αυτή η αλλαγή θα συμβεί διότι 

μεγάλο κομμάτι του χρόνου -ή και όλος ο χρόνος- των ΣΣ θα αναλώνεται πλέον στην 
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αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις η διατύπωση των 

απόψεων ήταν απόλυτη, όπως φαίνεται ακολούθως: 

 

«αφήνω το κομμάτι το ουσιώδες που είναι η παιδαγωγική και εκπαιδευτική υποστήριξη 

των νηπιαγωγών και θα έχω μεταμορφωθεί σε έναν ελεγκτικό μηχανισμό για κάποιου 

άλλου είδους πράγματα» (ΣΣ1), 

 

«το κομμάτι της υποστήριξης νομίζω θα γίνει πολύ δεύτερο γιατί δεν θα υπάρχει 

χρόνος» (ΣΣ2), 

 

«παύει το υποστηρικτικό» (ΣΣ5), 

 

«υπάρχει ο φόβος ότι θα επικεντρωθώ μόνο στην αξιολόγηση και σε τίποτε άλλο (…) 

αντί για σύμβουλος θα γίνω αξιολογητής» (ΣΣ7), 

 

«ο νέος ρόλος θα είναι περισσότερο αξιολογικός, παρά συμβουλευτικός (…) όσο θα 

λειτουργεί η αξιολόγηση τόσο θα μειώνεται ο ρόλος του ΣΣ και θα εξισώνεται ο ρόλος 

του αξιολογητή και στελέχους της εκπαίδευσης» (ΣΣ12), 

 

«θα ενισχυθεί ο αξιολογικός ρόλος» (ΣΣ15). 

 

5 ΣΣ εξέφρασαν φόβο για την προσωπική τους αποτελεσματικότητα στο 

νέο ρόλο που καλούνται να υπηρετήσουν. Ο φόβος προκύπτει τόσο από το άγνωστο 

της διαδικασίας, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στην εκπαίδευση όσο και 

από το γεγονός ότι η αξιολόγηση αποτελεί για τους ΣΣ μία συνειδησιακή πρόκληση 

ως προς το να μην αδικήσουν κανέναν από αυτούς που καλούνται να παρατηρήσουν. 

Η παραδοχή φόβου αποδεικνύει ότι πολλοί ΣΣ δεν αισθάνονται έτοιμοι να 

εφαρμόσουν τον αξιολογικό ρόλο, αν και όλοι τάχθηκαν υπέρ της αναγκαιότητάς της 

αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η αντίφαση αυτή αναδεικνύει ότι απαιτείται 

οργανωμένη και συστηματική προετοιμασία του σώματος των ΣΣ, προκειμένου να 

αισθανθούν εμπιστοσύνη για τον εαυτό τους και ασφάλεια για την αξιολογική δράση 

τους. Τα παρακάτω αποσπάσματα αναδεικνύουν το φόβο μερίδας των ΣΣ του 

δείγματος: 

 

«…μου προσθέτει περισσότερο φόβο για το εάν θα είμαι εντάξει συνειδησιακά (δίκαιη ή 

άδικη) σ’ αυτόν που καλούμαι να παρατηρήσω (…) δε μπορείς να κρατήσεις 

ισορροπίες, γιατί πρέπει να είσαι ουσιαστικά αποστασιοποιημένος από πολλά πράγματα 

για να μπορείς να πεις ότι είμαι αντικειμενικός κριτής (…) θεωρώ ότι αυτό που 

επηρεάζει εμένα είναι να μην αδικήσω κανέναν με δύο φορές παρατήρησης» (ΣΣ1), 

 

«Αμφιθυμία. (…) Δηλαδή από τη μια μεριά σκέφτομαι ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να 

γίνει. Το μπαλάκι καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή πέφτει και σε μένα. Ένα κομμάτι μου 

θέλει να το βάλει στα πόδια για να μην μπλέξει με όλο αυτό το εναντίον, οι 
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συνδικαλιστές, το υποκειμενικό, το αντικειμενικό κ.λπ., και ένα κομμάτι που λέει εδώ 

είναι θέμα ευθύνης. Κάποιος, κάπου, κάποτε πρέπει να το κάνει αυτό» (ΣΣ2), 

 

«πιστεύω ότι θα γίνει τσαπατσολοδουλειά (…) δεν μπορείς και να οικοδομείς και καλές 

σχέσεις και να κάνεις πράγματα επιμόρφωσης και να πας να αλλάξεις κάτι στην 

εκπαίδευση και να κάνεις ομάδες εργασίες στα σχολεία και ταυτόχρονα να έχεις 350 

εκπαιδευτικούς, τους οποίους πρέπει να αξιολογείς με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. 

Αυτό είναι ανέφικτο» (ΣΣ6), 

 

«δε θα είμαι αποτελεσματικός (…) θα είμαι αποτελεσματικός μόνο σε γραφειοκρατική 

διαδικασία» (ΣΣ8), 

 

«είναι από αυτές τις καταστάσεις που λες ας γίνει όσο γίνεται πιο αργά, πιο 

καθυστερημένα και ας μην είμαι εγώ από τις πρώτες, η οποία θα κληθώ να το 

εφαρμόσω» (ΣΣ13). 

 

Πρόσθετα, 3 ΣΣ (ΣΣ5, ΣΣ11, ΣΣ13) ανέφεραν ως αντίκτυπο ότι είναι πολύ 

επιφυλακτικοί με τις επιχειρούμενες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Η 

ακόλουθη διατύπωση εκφράζει με σαφήνεια την επιφυλακτική στάση των εν λόγω 

ΣΣ: «Είμαι λίγο επιφυλακτική, δυστυχώς δεν μπορώ να το δω αποπλαισιωμένα από όλη 

την περίοδο την κοινωνικοοικονομική και ίσως γι’ αυτό έχω πολλές επιφυλάξεις» 

(ΣΣ5). Είναι σαφές ότι μερίδα των ΣΣ του δείγματος προβληματίζεται σχετικά με την 

σκοπιμότητα της επιλογής της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής για την ενεργοποίηση 

της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Οι γενικότερες εξελίξεις σε κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο αφήνουν μεγάλα περιθώρια διατύπωσης υποθέσεων, οι οποίες αφορούν 

πιθανές δυσάρεστες επιπτώσεις για όσους υπαλλήλους συγκεντρώσουν χαμηλές 

βαθμολογίες στη διαδικασία αξιολόγησής τους. Οι απόψεις των ΣΣ αποδεικνύουν ότι 

ο χώρος της εκπαίδευσης δεν αποτελεί εξαίρεση στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί 

σε πολλούς τομείς του δημόσιου βίου.     

Τέλος, άλλος αντίκτυπος που αναφέρθηκε από 2 ΣΣ είναι ότι θα επέλθει 

ένταση στο έργο τους, η οποία όμως είναι αντιμετωπίσιμη: «είναι ένα θέμα πάρα 

πολύ δύσκολο, μου άφησε την αίσθηση -όχι του πανικού-, απλώς θέλει πολύ καλή 

μελέτη και μεγάλη προσοχή» (ΣΣ1), «…στην αρχή θα διαμορφωθεί μια ένταση μετά 

όμως θα καταλαγιάσει. Δηλαδή αν το διαχειριστούμε σωστά και εμείς, δηλαδή αν δεν 

πάμε ως αξιολογητές, αλλά την κατεβάσουμε στα επίπεδα που πρέπει να είναι, δε 

νομίζω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Εξαρτάται από το πώς θα το διαχειριστούμε. Και 

επειδή για αρκετά χρόνια θα είναι προαιρετική, δηλαδή για όσους θέλουν να 

αξιολογηθούν ή να γίνουν στελέχη» (ΣΣ3). 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, ο αντίκτυπος του νέου θεσμικού 

πλαισίου για την αξιολόγηση όπως παρουσιάζεται, συγκεκριμενοποιείται στο ότι θα 

επιφέρει πρόσθετο φόρτο εργασίας σε τέτοιο βαθμό που θα καθιστά ανέφικτη την 

εφαρμογή κάθε άλλου ρόλου από τους ΣΣ. Ο αξιολογικός ρόλος θα κυριαρχήσει και 

θα μονοπωλεί τη δράση τους, εξοβελίζοντας ολοκληρωτικά τον υποστηρικτικό ρόλο 
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του θεσμού. Πρόσθετος αντίκτυπος είναι ο φόβος ορισμένων ΣΣ ως προς την 

προσωπική τους αποτελεσματικότητα, γεγονός που αναδεικνύει ότι η ενεργοποίηση 

του θεσμού της αξιολόγησης τους ξάφνιασε και τους έπιασε απροετοίμαστους, καθώς 

ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουν αξιολογήσει κανέναν με επίσημο και συστηματικό τρόπο. 

Η μάλλον ξαφνική ενεργοποίηση της αξιολόγησης μετά μάλιστα από αδράνεια 

δεκαετιών δημιουργεί έντονες επιφυλάξεις σε ορισμένους ΣΣ, οι οποίοι 

προβληματίζονται για τη σκοπιμότητα επιλογής του χρόνου σε μια περίοδο έντονων 

κοινωνικοοικονομικών αλλαγών που έχουν επιφέρει μέχρι και απολύσεις από φορείς 

της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, η όλη διαδικασία αναμένεται να επιφέρει ένταση 

στο έργο των ΣΣ, η οποία όμως μπορεί να καταστεί διαχειρίσιμη αν η αξιολόγηση 

αντιμετωπιστεί με τρόπο εποικοδομητικό από το σύνολο των ΣΣ.  

 

6.4.14.2 Σχέσεις ΣΣ-εκπαιδευτικών 

 

Σχετικά με τις σχέσεις των ΣΣ με τους εκπαιδευτικούς, και οι 15 ΣΣ είναι 

κατηγορηματικοί ως προς το ότι αυτές θα αλλάξουν. Μόνο 1 ΣΣ (ΣΣ3) υποστήριξε 

ότι οι σχέσεις του με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που έχει υπό την 

καθοδήγησή του δε θα αλλάξουν αν ο ίδιος κρατήσει την ίδια στάση που είχε 

απέναντί τους διαχρονικά. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση προκύπτει εξ 

αντιδιαστολής ότι υπάρχει μία μερίδα εκπαιδευτικών με τους οποίους οι σχέσεις δε 

θα είναι οι ίδιες. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το σύνολο των ΣΣ διατύπωσε την 

προσωπική θέση ότι βασικό αντίκτυπο της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για την 

αξιολόγηση αποτελεί η αλλαγή των σχέσεων των ΣΣ με τους εκπαιδευτικούς, «καθώς 

ο ρόλος μας θα είναι διαφορετικός, δε θα έχει καμία σχέση με τον τωρινό» (ΣΣ15). 

Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά ενός ΣΣ που δήλωση ότι οι σχέσεις «έχουν αλλάξει 

ήδη και ο ρόλος είναι τελείως διαφορετικός» (ΣΣ10). 

Οι ΣΣ του δείγματος δήλωσαν ότι η αλλαγή των σχέσεων οφείλεται στο φόβο 

των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, 14 από τους 15 ΣΣ 

ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί θα αισθάνονται φόβο στο εξής για την αξιολόγηση, και 

ό,τι έχει σχέση με αυτήν. Σταδιακά, «θα αρχίσει να υπάρχει ένα καθεστώς φόβου (…) 

ένας φόβος ποινών» (ΣΣ11), αν και έχει διαπιστωθεί ήδη ότι «υπάρχει φόβος και 

ανασφάλεια από τη μεριά των εκπαιδευτικών» (ΣΣ1), «φόβος για τον αξιολογητή ΣΣ» 

(ΣΣ2). Μεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγματος, είναι διάχυτη η πεποίθηση οι 

εκπαιδευτικοί δε θα τους αντιμετωπίζουν πλέον με τον ίδιο τρόπο: «θα με βλέπουνε 

διαφορετικά, όχι σαν συνεργάτη» (ΣΣ9), «δε θα σε βλέπουνε ως ο άνθρωπος που θα 

τους υποστηρίξεις, αλλά που θα εντοπίσεις αδυναμίες τους» (ΣΣ10). Το κλίμα 

εμπιστοσύνης και καλών διαπροσωπικών σχέσεων θα διαταραχθεί, καθώς «ο καθένας 

θα έχει μια απόσταση από τον άλλο» (ΣΣ12) και αυτή η απομάκρυνση θα έχει ως 

αλυσιδωτή αντίδραση οι εκπαιδευτικοί «να κρύβουν πράγματα που μέχρι τώρα 

μπορούσα να τα ξέρω με μεγαλύτερη άνεση» (ΣΣ7) και να «είναι πιο επιφυλακτικοί στο 

να (…) ζητήσουνε βοήθεια σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν» (ΣΣ13). 

Δημιουργείται έτσι εύλογα το ερώτημα: «Γιατί να ανοιχτούν σε κάποιον που θα έρθει 

να τους αξιολογήσει;» (ΣΣ5). Αν και το ερώτημα είναι κατά βάση ρητορικό, «όταν 
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ξέρεις ότι απέναντι σου βρίσκεται κάποιος που θα σε αξιολογήσει, σε βλέπει 

διαφορετικά» (ΣΣ4), «η εμπιστοσύνη, το κλίμα το αμοιβαίο και η συνεργασία που 

οικοδομείς δεν είναι πια στη βάση αυτή» (ΣΣ6). 

Είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί θα φοβούνται ότι η έκθεση των 

προβλημάτων τους στο πρόσωπο που θα τους αξιολογήσει θα έχει αρνητικές 

συνέπειες για τους ίδιους. Έτσι, η σχέση εκπαιδευτικών-ΣΣ θα αναπλαισιωθεί και θα 

κινείται στη λογική: «βοήθησέ με για να είμαι καλή σε αυτό που θες να 

καταγράψουμε» (ΣΣ8). Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, «θα υπάρχει μια 

καχυποψία προς το εάν θα είναι ο ΣΣ αμερόληπτος στην κρίση του (…) κάθε ενέργειά 

του θα ερμηνεύεται ως αξιολόγηση, οπότε μιλάμε για έναν άλλον πλέον ρόλο» (ΣΣ14). 

Επίσης, «κάποιοι εκπαιδευτικοί θα θεωρήσουν ότι είμαστε από την πλευρά όχι των 

συναδέλφων, αλλά της διοίκησης, του υπουργείου» (ΣΣ15) και «όσο και αν θέλει ο ΣΣ 

να είναι φιλικός και υποστηρικτικός, οι συνάδελφοι πιθανόν να μην αποδεχτούν το νέο 

ρόλο» (ΣΣ13).   

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η ενεργοποίηση του θεσμού της 

αξιολόγησης με την εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου έχει καθοριστικό 

αντίκτυπο στις σχέσεις των ΣΣ με τους εκπαιδευτικούς. Οι μεταξύ τους σχέσεις 

πρόκειται να αλλάξουν -ή έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν- κινούμενες πλέον σε νέα 

βάση: όχι πια την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, αλλά το έντονο αίσθημα 

φόβου και ανασφάλειας των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα 

λεγόμενα των ΣΣ, ο φόβος των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση οδηγεί σε μια 

σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες μοιραία περιγράφουν τη βαθμιαία ρήξη 

των μεταξύ τους σχέσεων και την κατάταξή τους σε δύο αντίθετες πλευρές: 

 

1. τη διατάραξη των φιλικών, συναδελφικών σχέσεων εμπιστοσύνης εκπαιδευτικών 

και ΣΣ και τον τερματισμό των μεταξύ τους διαπροσωπικών σχέσεων,  

2. την μεταξύ τους αποστασιοποίηση, με τους εκπαιδευτικούς να αποκρύπτουν 

αδυναμίες και προβλήματά τους και να μη ζητούν πλέον τη βοήθεια των ΣΣ, 

3. την καχυποψία των εκπαιδευτικών ως προς την αμεροληψία της κρίσης των ΣΣ-

αξιολογητών και τελικά 

4. τη μη αποδοχή του νέου αξιολογικού ρόλου των ΣΣ από τους εκπαιδευτικούς.   

 

 Οι ΣΣ του δείγματος αναμένουν ρήξη των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς 

εξαιτίας της αξιολόγησης. Ο αντίκτυπος του νέου Π.Δ. σε αυτή την πτυχή του έργου 

των ΣΣ αποδεικνύεται καταλυτικός. Η αναμενόμενη αλλαγή των σχέσεων ΣΣ-

εκπαιδευτικών (που για τους περισσότερους ΣΣ -αν όχι όλους- είναι δεδομένη) 

αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για το θεσμό, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με την 

προοπτική της άσκησης του συμβουλευτικού και αξιολογικού ρόλου από το ίδιο 

πρόσωπο. 

 

6.4.14.3 Δυνατότητα συνδυασμού συμβουλευτικού και αξιολογικού ρόλου 
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Ως προς τη δυνατότητα συνδυασμού του αξιολογικού ρόλου με το 

συμβουλευτικό στο έργο των ΣΣ, οι τοποθετήσεις των μελών του δείγματος 

ανέδειξαν δύο αντίθετες μεταξύ τους τάσεις. 

Αναλυτικότερα, 9 από τους 15 ΣΣ υποστήριξαν ότι ο αξιολογικός ρόλος 

μπορεί να συμβαδίσει με το συμβουλευτικό μόνο αν η αξιολόγηση έχει στόχο την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και δεν είναι καθαρά λογοδοτική ή τιμωρητική. Αν 

και ορισμένοι (ΣΣ5, ΣΣ14) διατύπωσαν ενστάσεις για το νέο πλαίσιο της 

αξιολόγησης και πρότειναν αλλαγές στη διαδικασία, όλοι συμφωνούν ότι είναι 

δυνατό οι δύο ρόλοι να συνδυαστούν στη δράση ενός και μόνο προσώπου: 

 

«Ο αξιολογικός θα μπορούσε να συμβαδίσει με την έννοια της βελτίωσης και 

ανατροφοδότησης» (ΣΣ1),  

 

«αν ο αξιολογικός ρόλος μπορεί να οδηγήσει σε μια επιμόρφωση, τότε μόνο η 

αξιολόγηση θα έχει νόημα και είναι αποδεκτή» (ΣΣ2),  

 

«…η αξιολόγηση είναι κομμάτι της παιδαγωγικής διαδικασίας, βοηθά στον εντοπισμό 

αδυναμιών (…) εκεί μπαίνει ο συμβουλευτικός και επιμορφωτικός ρόλος του ΣΣ που 

βλέπει σε ποιους τομείς χρειάζονται βελτιώσεις» (ΣΣ3), 

 

«θα προτιμούσα να δουλέψει αντίστροφα και να ξεκινήσουμε με επιμόρφωση πρώτα σε 

πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μετά να τα δούμε στην πράξη, να τα αξιολογήσουμε και 

μετά να κρίνουμε (…) πρώτα θα τον εξοπλίσουμε και μετά θα τον στείλουμε στη μάχη 

της αξιολόγησης» (ΣΣ5), 

 

«μπορεί αν ο ΣΣ είναι εσωτερικός και όχι εξωτερικός αξιολογητής» (ΣΣ9), 

 

«μπορεί να συμβαδίσει εάν η αξιολόγηση γίνεται καθαρά για επιμορφωτικούς σκοπούς 

και βελτιωτικούς, όχι για λογοδοτικούς» (ΣΣ11), 

 

«ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να συμβαδίσει και να έχει αξία είναι αν η 

αξιολόγηση έχει νόημα να βοηθήσει αυτόν που δυσκολεύεται να επιμορφωθεί» (ΣΣ13), 

 

«μπορεί να συμβαδίσει με τον αξιολογικό εάν υπάρχουν κάποια προ-στάδια όπου ο ΣΣ 

θα παρατηρεί τον εκπαιδευτικό και θα τον συμβουλεύει, χωρίς να εμπεριέχει την 

αξιολόγηση (που θα ακολουθήσει)» (ΣΣ14), 

 

«Φυσικά μπορεί (…) η αξιολόγηση είναι διαχρονική και ανατροφοδοτική» (ΣΣ15). 

 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι 6 ΣΣ εξέφρασαν τη διαφωνία τους λέγοντας ότι είναι 

αδύνατον ή εξαιρετικά δύσκολο να συνυπάρξουν στο ίδιο άτομο οι δύο αυτοί ρόλοι. 

Κύριο επιχείρημα αναδείχτηκε η αντίθετη φύση των δύο ρόλων, η οποία, σε 
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περίπτωση άσκησης και των δύο από το ίδιο πρόσωπο, οδηγεί στην αναίρεση του 

ενός ρόλου από τον άλλο: 

 

«είναι δύσκολο (…) ο ένας ρόλος αναιρεί τον άλλο» (ΣΣ4), 

 

«…δεν ξέρω εάν ο διπλός ρόλος του μέντορα και του αξιολογητή θα μπορέσει τελικά να 

συνυπάρξει και πώς. (…) Δεν μπορεί ο ΣΣ να είναι ταυτόχρονα στην ίδια περιφέρεια 

και αξιολογητής στο ίδιο πρόσωπο και μέντορας. Ουσιαστικά το ένα αναιρεί το άλλο» 

(ΣΣ6), 

 

«Δε γίνεται να συμβαδίσει, γιατί δεν υπάρχει και η κουλτούρα αξιολόγησης (…) 

επανέρχεται ο θεσμός του Επιθεωρητή, όχι με τόση μεγάλη εξουσία όπως είχε ο 

Επιθεωρητής, αλλά στην ουσία είμαι αυτός που θα αξιολογήσω» (ΣΣ7), 

 

«Όχι βέβαια. Θα πρέπει να κάνουνε δύο διαφορετικούς ΣΣ: έναν επιμορφωτή και έναν 

αξιολογητή» (ΣΣ8), 

 

«Αισθάνομαι πως όχι. Θα πρέπει να ξεχωρίσει το πράγμα. Να υπάρχουν οι 

αξιολογητές, να υπάρχουν οι υποστηρικτές. Δεν μπορεί ο υποστηρικτής να είναι και 

αξιολογητής (…) ο ορισμός του ΣΣ έρχεται σε αντίθεση με τον αξιολογικό ρόλο που 

καλείται τώρα να επιτελέσει» (ΣΣ10), 

 

«Σε μεγάλο βαθμό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί δε μένει χρόνος 

στον αξιολογητή να δώσει συμβουλευτικό έργο. Όλος ο χρόνος θα αφιερώνεται εκεί. 

Αυτός ο υπολειπόμενος, ο λίγος θα είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένος και θα λέγαμε 

ανεπαρκής (…) Και τα δύο από το ίδιο πρόσωπο είναι λίγο δύσκολο, μέχρι πολύ 

δύσκολο. Δηλαδή, έπρεπε να είναι ξεχωριστός ο ρόλος του συμβούλου και ξεχωριστός ο 

ρόλος του αξιολογητή. Αλλά πάλι και εκεί όμως, είναι ένα θέμα τεράστιο που χρειάζεται 

μελέτη. Πάντως είναι δύσκολο να υπάρχουν δύο διαφορετικοί ρόλοι. Ή μάλλον οι δύο 

διαφορετικοί ρόλοι να είναι ένας» (ΣΣ12). 

 

Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην ενδιαφέρουσα πρόταση που 

διατυπώθηκε από αρκετούς ΣΣ του δείγματος, οι οποίοι ζήτησαν το διαχωρισμό των 

δύο ρόλων σε διαφορετικά πρόσωπα (ενδεικτικά αναφέρονται οι ΣΣ6, ΣΣ8, ΣΣ10). 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι αποτέλεσε 

πρόταση των ΣΣ σε επίπεδο Γραφείων Σχολικών Συμβούλων Ανατολικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, να είναι δύο οι ΣΣ που θα συμμετέχουν στην αξιολογική διαδικασία 

σε μία εκπαιδευτική περιφέρεια, αλλά με διακριτούς ρόλους: ένας να είναι 

αξιολογητής και ένας επιμορφωτής. Η πρόταση της διαίρεσης του σώματος των ΣΣ 

σε δύο ξεχωριστές ομάδες, μία αξιολογητών και μία επιμορφωτών, βασίστηκε σε δύο 

επιχειρήματα: 1) θα βοηθούσε σημαντικά την αποφυγή των προβλημάτων που 

δημιουργούνται από την ανάθεση των δύο ρόλων σε ένα πρόσωπο, όπως η έλλειψη 

χρόνου και η διατάραξη των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς και 2) η ύπαρξη ενός 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 160 
 

ΣΣ από άλλη περιφέρεια θα εξασφάλιζε σημαντικά την αμεροληψία και την 

αντικειμενικότητα της αξιολογικής διαδικασίας. 

Ωστόσο, η παραπάνω πρόταση απορρίφθηκε με το επιχείρημα ότι η 

συμμετοχή και δεύτερου αξιολογητή αυτομάτως θα διπλασίαζε το οικονομικό κόστος 

της διαδικασίας της αξιολόγησης. Από αυτή την εξέλιξη είναι προφανές ότι οι 

διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την αξιολόγηση είναι συγκεκριμένοι και ότι ο μέχρι 

σήμερα σχεδιασμός της έγινε με βάση αυτούς με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για 

την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της όλης προσπάθειας. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ΣΣ του δείγματος της έρευνας εμφανίστηκαν 

διχασμένοι ως προς τη δυνατότητα συνδυασμού του αξιολογικού και 

συμβουλευτικού ρόλου από το ίδιο πρόσωπο. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς 

εκφράστηκαν θετικά για τη δυνατότητα συνδυασμού των ρόλων, από τα λεγόμενά 

τους προκύπτει ότι η αξιολόγηση είναι το απαραίτητο βήμα ή προϋπόθεση για τη 

διοργάνωση αποτελεσματικών επιμορφωτικών δράσεων με στόχο τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών που έχουν αδυναμίες και την ενεργοποίηση του συμβουλευτικού 

ρόλου. Επίσης, είναι σαφές ότι για αυτούς τους ΣΣ η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει 

λογοδοτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα. Η άποψη αυτή είναι συνεπής και σύμφωνη με 

τη νοηματοδότηση της αξιολόγησης όπως εκφράστηκε από την πλειοψηφία του 

δείγματος και πρεσβεύει ότι η αξιολόγηση σημαίνει ανατροφοδότηση και βελτίωση 

των εκπαιδευτικών, επομένως συνδέεται στενά με τους υπόλοιπους ρόλους του 

θεσμού (επιμορφωτικό, υποστηρικτικό). Παράλληλα είναι σύμφωνη και με την 

αρνητική νοηματοδότησή της, που πρεσβεύει ότι δεν πρέπει να συνδεθεί με 

διαθεσιμότητες ή απολύσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Από την άλλη, ένα μεγάλο κομμάτι των ΣΣ του δείγματος υποστηρίζει το 

διαχωρισμό των δύο ρόλων ως ασύμβατων και αντίθετων μεταξύ τους. Σε αυτή τη 

μερίδα ΣΣ είναι διάχυτος ο προβληματισμός για την πραγματική δυνατότητα των 

προσώπων που στελεχώνουν το θεσμό να επιφορτιστούν με δύο αντίθετους ρόλους. 

Για αυτούς, δε μπορεί μία εκπαιδευτική περιφέρεια να έχει το ίδιο πρόσωπο ως 

αξιολογητή και ως μέντορα των εκπαιδευτικών, καθώς ο ένας ρόλος αναιρεί τον 

άλλο. Η αντίθετη γνώμη εδράζεται στα επιχειρήματα: 1) οι δύο ρόλοι δεν ταιριάζουν 

μεταξύ τους γιατί απαιτούνται εντελώς διαφορετικές ενέργειες για την εφαρμογή του 

καθενός και 2) ο αξιολογικός, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, θα αναλώνει το σύνολο του 

εργασιακού ωραρίου των ΣΣ, οι οποίοι δε θα μπορούν να ασκήσουν άλλου είδους 

έργο. 

Ουσιαστικά, το στοιχείο διαφοροποίησης των δύο τάσεων είναι η προσέγγιση 

κάθε μίας για την αξιολόγηση, δηλαδή η θέση που της προσδίδουν στο έργο του ΣΣ. 

Στην πρώτη περίπτωση, οι ΣΣ την τοποθετούν σε ένα πλαίσιο δράσης του θεσμού που 

είναι σε θέση να συνδυάσει τον αξιολογικό ρόλο με το σύνολο των υπόλοιπων ρόλων 

του θεσμού. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ΣΣ αδυνατούν να εντοπίσουν οποιαδήποτε 

σχέση του αξιολογικού ρόλου με τον επιμορφωτικό στο πλαίσιο δράσης ενός και 

μόνο ατόμου-ΣΣ. Η μη επίτευξη της σύνδεσης των ρόλων εδράζεται στις δυσκολίες 

που έχει η σύνδεση αυτή, η βασικότερη από τις οποίες είναι η αντικειμενική 
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αδυναμία να προλάβει ένας ΣΣ να εφαρμόσει το σύνολο των ρόλων που έχει πλέον ο 

θεσμός μετά και την ενεργοποίηση του αξιολογικού ρόλου. 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τον αντίκτυπο του Π.Δ. 152/2013 για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και συνδυαστικά 

στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 13: Αντίκτυπος του Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο έργο 

των Σχολικών Συμβούλων 

 

Αντίκτυπος του Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο έργο των Σχολικών 

Συμβούλων 

α/α Αλλαγές στο έργο των 

ΣΣ 

Σχέσεις ΣΣ-

εκπαιδευτικών 

(προσωπική θέση/ 

αιτία αλλαγής 

σχέσεων) 

Δυνατότητα συνδυασμού 

συμβουλευτικού-αξιολογικού 

ρόλου 

ΣΣ1 1. Περισσότερο άγχος 

2. Μεγαλύτερος 

φόρτος εργασίας 

3. Φόβος προσωπικής 

αποτελεσματικότητας 

4. Ένταση 

5. Κυριαρχία 

αξιολογικού ρόλου στο 

έργο των ΣΣ 

σίγουρα θα αλλάξει κάτι ναι 

(ο αξιολογικός θα μπορούσε να 

συμβαδίσει με την έννοια της 

βελτίωσης και 

ανατροφοδότησης) 

φόβος και ανασφάλεια 

από τη μεριά των 

εκπαιδευτικών 

ΣΣ2 1. Μεγαλύτερος 

φόρτος εργασίας 

2. Φόβος προσωπικής 

αποτελεσματικότητας 

3. Κυριαρχία 

αξιολογικού ρόλου στο 

έργο των ΣΣ 

οι σχέσεις θα αλλάξουν ναι 

(αν ο αξιολογικός ρόλος μπορεί 

να οδηγήσει σε μια 

επιμόρφωση, τότε μόνο η 

αξιολόγηση θα έχει νόημα και 

είναι αποδεκτή) 

φόβος για τον 

αξιολογητή ΣΣ, οι 

εκπαιδευτικοί δε θα 

εκθέτουν τα 

προβλήματά τους γιατί 

θα στιγματίζονται 

ΣΣ3 1. Μεγαλύτερος 

φόρτος εργασίας 

2. Ένταση 

στο μεγάλο κομμάτι των 

εκπαιδευτικών όχι αν 

μείνω όπως ήμουν 

ναι 

(η αξιολόγηση είναι κομμάτι 

της παιδαγωγικής διαδικασίας, 

βοηθά στον εντοπισμό 

αδυναμιών, εκεί μπαίνει ο 

συμβουλευτικός και 

επιμορφωτικός ρόλος του ΣΣ 

που βλέπει σε ποιους τομείς 

χρειάζονται βελτιώσεις) 

απουσία αναφοράς 

ΣΣ4 Περισσότερο άγχος θα αλλάξουν πολλά, 

κακά τα ψέματα 
όχι 

(ο ένας ρόλος αναιρεί τον άλλο) 

 

 
όταν ξέρεις ότι απέναντι 

σου βρίσκεται κάποιος 

που θα σε αξιολογήσει, 

σε βλέπει διαφορετικά 

ΣΣ5 1. Κυριαρχία 

αξιολογικού ρόλου στο 

έργο των ΣΣ 

αλλάζουν πολλά ναι 

(μόνο αν οι επιμορφώσεις των 

εκπαιδευτικών προηγηθούν της 
διάλυση εμπιστοσύνης, 

‘κλειστοί’ εκπαιδευτικοί 
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2. Επιφυλακτικότητα αξιολόγησης) 

ΣΣ6 1. Περισσότερο άγχος 

2. Φόβος προσωπικής 

αποτελεσματικότητας 

(προκύπτει ότι θα 

αλλάξουν) 
όχι 

(ουσιαστικά το ένα αναιρεί το 

άλλο) φόβος εκπαιδευτικών, 

διάλυση κλίματος 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

και συνεργασίας 

ΣΣ7 Κυριαρχία αξιολογικού 

ρόλου στο έργο των ΣΣ 

(προκύπτει ότι θα 

αλλάξουν) 
όχι 

(δε γίνεται να συμβαδίσει, γιατί 

δεν υπάρχει και η κουλτούρα 

αξιολόγησης) 
φόβος εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών, πιθανόν 

να κρύβουν πράγματα 

ΣΣ8 1. Περισσότερο άγχος 

2. Φόβος προσωπικής 

αποτελεσματικότητας 

θα αλλάξουν εντελώς όχι 

(όχι βέβαια, θα πρέπει να 

κάνουνε δύο διαφορετικούς ΣΣ: 

έναν επιμορφωτή και έναν 

αξιολογητή) 

‘κλειστοί’ 

εκπαιδευτικοί, 

απόκρυψη προβλημάτων 

ΣΣ9 απουσία αναφοράς (προκύπτει ότι θα 

αλλάξουν) 
ναι 

(μπορεί αν ο ΣΣ είναι 

εσωτερικός και όχι εξωτερικός 

αξιολογητής) 
θα με βλέπουνε 

διαφορετικά, όχι σαν 

συνεργάτη 

ΣΣ10 Μεγαλύτερος φόρτος 

εργασίας 

 

έχουν αλλάξει ήδη και ο 

ρόλος είναι τελείως 

διαφορετικός 

όχι 

(ο ορισμός του ΣΣ έρχεται σε 

αντίθεση με τον αξιολογικό 

ρόλο που καλείται τώρα να 

επιτελέσει) 
ο ΣΣ είναι εκείνος που 

θα εντοπίσει αδυναμίες 

των εκπαιδευτικών, 

απόκρυψη πραγμάτων 

ΣΣ11 1. Περισσότερο άγχος 

2. Μεγαλύτερος 

φόρτος εργασίας 

3. Επιφυλακτικότητα 

φοβάμαι πως θα 

αλλάξουν 
ναι 

(μόνο αν η αξιολόγηση γίνεται 

για καθαρά επιμορφωτικούς 

σκοπούς) 
καθεστώς φόβου, φόβος 

ποινών, ‘κλειστοί’ 

εκπαιδευτικοί 

ΣΣ12 1. Μεγαλύτερος 

φόρτος εργασίας 

2. Κυριαρχία 

αξιολογικού ρόλου στο 

έργο των ΣΣ 

θα αλλάξουν σε μεγάλο 

βαθμό 
όχι 

(είναι δύσκολο δύο 

διαφορετικοί ρόλοι να είναι 

ένας) 
δυσπιστία, διαταραχή 

φιλικών-συναδελφικών 

σχέσεων, ‘κράτημα’ 

αποστάσεων 

ΣΣ13 1. Φόβος προσωπικής 

αποτελεσματικότητας 

2. Επιφυλακτικότητα 

θα αλλάξουν ναι 

(αν η αξιολόγηση έχει νόημα να 

βοηθήσει αυτόν που 

δυσκολεύεται να επιμορφωθεί) 

επιφυλακτικοί στο να 

ζητήσουν βοήθεια, 

πιθανόν να μην 

αποδεχτούν τον 

αξιολογικό ρόλο 

ΣΣ14 απουσία αναφοράς ο ρόλος μας θα είναι 

διαφορετικός, δε θα έχει 

καμία σχέση με τον 

τωρινό 

ναι 

(εάν υπάρχουν κάποια προ-

στάδια όπου ο ΣΣ θα παρατηρεί 

τον εκπαιδευτικό και θα τον 

συμβουλεύει, χωρίς να 

εμπεριέχει την αξιολόγηση) 
απουσία διαπροσωπικών 

σχέσεων, καχυποψία, 

αποστασιοποίηση 
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ΣΣ15 Κυριαρχία αξιολογικού 

ρόλου στο έργο των ΣΣ 

θα αλλάξουν ναι 

(φυσικά μπορεί, αφού η 

αξιολόγηση είναι διαχρονική 

και ανατροφοδοτική) 

κάποιοι εκπαιδευτικοί 

θα θεωρήσουν ότι 

είμαστε από την πλευρά 

όχι των συναδέλφων, 

αλλά της διοίκησης, του 

υπουργείου 

 

 

Συνόψιση αποτελεσμάτων για τον αντίκτυπο του Π.Δ. 152/2013 για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο ρόλο και το έργο των Σχολικών Συμβούλων 

 

Η ανάλυση των απαντήσεων για το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα ανέδειξε τη 

διαδικασία εμπλοκής των ΣΣ στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όπως αυτή 

ορίζεται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει στο ρόλο 

και το έργο τους. 

Συνοπτικά, η εμπλοκή των ΣΣ θα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς θα 

αναλάβουν την προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης κάθε 

εκπαιδευτικού της περιφέρειάς τους ξεχωριστά. Η εμπλοκή τους αφορά όλα τα 

στάδια προετοιμασίας της εν λόγω διαδικασίας: την από κοινού με κάθε εκπαιδευτικό 

οργανωμένη και ως ένα βαθμό συνεργατική προετοιμασία των διδασκαλιών 

παρατήρησης, την ίδια τη διεξαγωγή της παρατήρησης, την ανατροφοδότηση του 

εκπαιδευτικού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση των διδασκαλιών 

παρατήρησης, καθώς και τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης, η οποία βασίζεται σε 

κλείδες παρατήρησης, κάθε μία από τις οποίες έχει δική της κλίμακα βαθμολόγησης. 

Η εμπλοκή συνεχίζεται με τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για όσους 

εκπαιδευτικούς προκύψει από τη βαθμολογία τους ότι χρήζουν επιμόρφωσης. Οι ΣΣ 

είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν ενεργά στις συγκεκριμένες επιμορφωτικές 

προσπάθειες ως διαμορφωτές των ανάλογων προγραμμάτων ή/και ως επιμορφωτές. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναδείχτηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων για τους 

ρόλους του θεσμού, κυρίαρχος ρόλος των ΣΣ είναι ο επιμορφωτικός και επομένως 

είναι ούτως ή άλλως επιφορτισμένοι με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 

περιφέρειάς τους.  

Ως προς τον αντίκτυπο των θεσμικών αλλαγών στο ρόλο και το έργο των ΣΣ, 

οι τελευταίοι ανέφεραν ότι είναι πολύ μεγάλος, καθώς επηρεάζει και ανατρέπει πολλά 

δεδομένα της δράσης τους. Για τους ΣΣ οι αλλαγές αναφορικά με την αξιολόγηση 

συνεπάγονται πρόσθετο φόρτο εργασίας σε τέτοιο βαθμό που ο αξιολογικός ρόλος θα 

κυριαρχήσει σε απόλυτο βαθμό στο έργο τους, καθώς, αν εφαρμοστεί όπως έχει 

σχεδιαστεί, θα πρέπει να αφιερώνουν όλο το χρόνο τους μόνο στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, η έναρξη μιας νέας και άγνωστης διαδικασίας προκαλεί σε 

πολλούς ΣΣ φόβο για την προσωπική τους αποτελεσματικότητα, ενώ η σκοπιμότητα 

της ενεργοποίησης της αξιολόγησης στην εκπαίδευση τη δεδομένη χρονική στιγμή 

δημιουργεί σε κάποιους από αυτούς συναισθήματα επιφυλακτικότητας. Επιπρόσθετα, 

ορισμένοι αναμένουν να υπάρξει ένταση στο έργο τους, η οποία, ωστόσο, μπορεί να 
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τεθεί υπό έλεγχο με την υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης από τους ΣΣ, αλλά και από το 

γεγονός ότι η αξιολόγηση ξεκινά με προαιρετικό χαρακτήρα.  

Ο αντίκτυπος των αλλαγών εμφανίζεται ισχυρότατος στις σχέσεις των ΣΣ με 

τους εκπαιδευτικούς. Ήδη με την ανακοίνωση της αξιολόγησης και πριν ακόμα 

αρχίσει να εφαρμόζεται επίσημα, οι ΣΣ παρατηρούν τη βαθμιαία αλλαγή των 

σχέσεων. Ο φόβος των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση και η ενεργοποίηση του 

αξιολογικού ρόλου του θεσμού των ΣΣ, έχουν κάνει τους εκπαιδευτικούς να γίνονται 

ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντί στους μελλοντικούς αξιολογητές τους. Οι ΣΣ 

πιστεύουν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις και το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα 

εξαφανιστούν, ενώ οι εκπαιδευτικοί σταδιακά θα σταματήσουν να τους αναφέρουν 

προβλήματα που συναντούν στο έργο τους, καθώς και να ζητούν τη βοήθειά τους για 

την επίλυσή τους, αποστασιοποιούμενοι από αυτούς. Σταδιακά οι σχέσεις θα 

χαρακτηρίζονται από ένα κλίμα καχυποψίας από τη μεριά των εκπαιδευτικών ως προς 

την αντικειμενικότητα των κρίσεων των αξιολογητών τους, ενώ παραμένει εξαιρετικά 

αβέβαιο κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θα αποδεχτούν τον αξιολογικό ρόλο του θεσμού. 

Η μεταξύ τους συνεργασία θα πραγματώνεται σε μία λογική αξιολόγησης και όχι 

συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Τέλος, αν και το σύνολο των ΣΣ καλείται πλέον να εφαρμόσει τον αξιολογικό 

ρόλο, μεταξύ των ΣΣ του δείγματος της έρευνας διαπιστώθηκε ασυμφωνία απόψεων 

ως προς τη δυνατότητα συνδυασμού του αξιολογικού ρόλου με το συμβουλευτικό 

από το ίδιο πρόσωπο. Μεταξύ των ΣΣ επικρατεί ένα κλίμα αναμονής για την έναρξη 

της αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστώσουν και οι ίδιοι αν τελικά θα μπορέσουν 

να εφαρμόσουν και αυτόν το ρόλο. Ωστόσο, όσοι δε θεωρούν την αξιολόγηση κάτι το 

εντελώς ασύμβατο με τους άλλους ρόλους του θεσμού και δε λαμβάνουν υπόψη τις 

αντικειμενικές δυσκολίες του νέου εγχειρήματος, αντιλαμβάνονται την εφαρμογή του 

αξιολογικού ρόλου ως αφετηρία από την οποία θα προκύψουν πολλές δυνατότητες 

για την καλύτερη γνώση των αναγκών συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και τη 

βελτίωσή τους μέσω της στοχευμένης εφαρμογής όλων των άλλων ρόλων του θεσμού 

και κυρίως του επιμορφωτικού και του υποστηρικτικού. 

Συμπερασματικά, ο αντίκτυπος του Π.Δ. 152/2013 για την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών στο ρόλο και το έργο των ΣΣ είναι ιδιαίτερα εκτεταμένος. Η 

εμπλοκή του θεσμού στη διαδικασία αξιολόγησης είναι καθολική, καθώς αφορά 

ενεργητική συμμετοχή και δραστηριοποίηση του στο σύνολο των διαδοχικών 

σταδίων (ή φάσεων) που την απαρτίζουν. Επίσης, ο αντίκτυπος στο έργο των ΣΣ 

συνίσταται στα εξής βασικά σημεία: 

 

1. πρόσθετος φόρτος εργασίας με αποτέλεσμα την κυριαρχία του αξιολογικού 

ρόλου σε βάρος όλων των άλλων ρόλων του θεσμού σε τέτοιο βαθμό που 

καθιστά αδύνατη την εφαρμογή τους, 

2. φόβος προσωπικής αποτελεσματικότητας ως προς την ανταπόκριση στον 

αξιολογικό ρόλο,  

3. δραματική επιδείνωση των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς λόγω του φόβου 

των τελευταίων για την αξιολόγηση και 
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4. δυνατότητα συνδυασμού αξιολογικού και συμβουλευτικού ρόλου μόνο στην 

περίπτωση που η αξιολόγηση έχει στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

και δεν είναι καθαρά λογοδοτική ή τιμωρητική. 

 

 

6.5 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

  

Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας είναι: «Ποιοι παράγοντες και 

δυσκολίες εμποδίζουν την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων των Σχολικών 

Συμβούλων και γιατί εμφανίζονται;» Το πολυσχιδές έργο των ΣΣ είναι αναμενόμενο 

να συναντά δυσκολίες και ανασταλτικούς παράγοντες που περιορίζουν την 

αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Προκειμένου να απαντηθεί το παραπάνω 

ερευνητικό ερώτημα, ζητήθηκε από τους ΣΣ αρχικά να εκφραστούν σχετικά με την  

ικανοποίηση που λαμβάνουν από το επάγγελμά τους όπως είναι διαμορφωμένο υπό 

τις παρούσες συνθήκες. Στη συνέχεια ρωτήθηκαν για το αν υπάρχουν παράγοντες που 

εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ποιοι είναι αυτοί, καθώς και αν 

έχουν συναντήσει ή συναντούν δυσκολίες στο έργο τους. Ακολούθως, ρωτήθηκαν για 

τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν το έργο τους οι διάφορες δυσκολίες, καθώς και 

για τους λόγους, για τους οποίους θεωρούν ότι εμφανίζονται και υπάρχουν οι εν λόγω 

δυσκολίες.   

 

6.5.15 Ικανοποίηση από το επάγγελμα 

 

Σχετικά με το αν είναι ικανοποιημένοι από το επάγγελμα τους όπως αυτό 

διαμορφώνεται υπό τις παρούσες συνθήκες, η πλειοψηφία των ΣΣ δήλωσε ότι είναι 

σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένη. Αναλυτικότερα, 12 ΣΣ εξέφρασαν 

την ικανοποίησή τους για τη θέση που κατέχουν και το έργο που ασκούν. Ωστόσο, 

πολλοί από αυτούς, δήλωσαν ότι -παρά την προσωπική ικανοποίηση- υπάρχουν 

δυσκολίες και κωλύματα ποικίλου τύπου στη δράση του ΣΣ και εξέφρασαν 

επιφυλάξεις στις τοποθετήσεις τους: 

 

«Είμαι ενθουσιασμένη παρά τις δυσκολίες και τις αναρωτήσεις» (ΣΣ2), 

 

«Είναι λίγο ρευστή η εποχή μας για να πω με σιγουριά «ναι είμαι ικανοποιημένη». Έχει 

αρκετά θετικά στοιχεία., αυτό θα πω, όχι ότι είμαι ικανοποιημένη» (ΣΣ5), 

 

«…σε συλλογικό επίπεδο, δεν είμαι ικανοποιημένη από πάρα πολλά πράγματα (…) δεν 

πάμε πολλές φορές σε ουσιαστικά πράγματα, πάμε σε τεχνικά ζητήματα» (ΣΣ6), 

 

«Είμαι ικανοποιημένος από το επάγγελμά μου, αλλά όχι από το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας (υπάρχει μια τάση να παίρνουμε πρόχειρες και 

βεβιασμένες αποφάσεις)» (ΣΣ10), 
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«Λαμβάνω τεράστια ικανοποίηση ηθική. Οικονομική όχι» (ΣΣ11), 

 

«Γενικώς είμαι ικανοποιημένος, ειδικώς όμως σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουνε 

κάποια θέματα που σε κάνουν να απογοητεύεσαι ή σε στεναχωρούν» (ΣΣ12),  

 

«Ως προς το ισχύον πλαίσιο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ως προς το πλαίσιο που 

θα ισχύσει από ότι φαίνεται δεν θα είμαι ικανοποιημένη, δε μπορώ να ξέρω, ο ρόλος 

μας θα είναι διαφορετικός, θα έχουμε άλλη ταυτότητα» (ΣΣ14). 

 

Στον αντίποδα, 3 ΣΣ (ΣΣ1, ΣΣ3, ΣΣ4) δήλωσαν ότι δεν είναι 

ικανοποιημένοι, καθώς υπάρχουν πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες στο έργο 

τους. Οι συγκεκριμένοι ΣΣ αδυνατούν να δηλώσουν ικανοποίηση λόγω των πολλών 

παραγόντων που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και επειδή 

«θέλουμε σε κάποια πράγματα να είναι πιο σαφείς οι αρμοδιότητες (ενν. του θεσμού)» 

(ΣΣ3).  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο ερώτημα της 

συνέντευξης προκύπτει ότι, παρά τη θετική τοποθέτηση της πλειοψηφίας περί 

ικανοποίησης από το επάγγελμα, οι περισσότεροι ΣΣ θεωρούν ότι υπάρχουν πολλές 

δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός. Αν και πολλοί εισπράττουν 

προσωπική ηθική ικανοποίηση, εντούτοις αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν παράγοντες 

που τους προβληματίζουν. Ωστόσο, μόνο 3 από τους 15 εκφράστηκαν ξεκάθαρα 

αρνητικά στις απαντήσεις τους, αν και, όπως διαπιστώθηκε σε άλλα σημεία των 

συνεντεύξεών τους, και αυτοί λαμβάνουν προσωπική ικανοποίηση από το επάγγελμα. 

Συμπερασματικά, το σύνολο των ΣΣ αισθάνεται προσωπική ικανοποίηση από το 

επάγγελμα, αλλά υπάρχουν πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες, δυσκολίες και 

προβλήματα που κλονίζουν το προσωπικό τους αυτο-συναίσθημα.     

 

6.5.16 Ανασταλτικοί-αποτρεπτικοί παράγοντες και δυσκολίες κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων 

 

 Ως προς τις δυσκολίες στο έργο των ΣΣ, οι ΣΣ του δείγματος έδωσαν ποικίλες 

απαντήσεις, οι οποίες απαριθμούν μία σειρά ανασταλτικών παραγόντων. 

 

6.5.16.1 Μεγάλος αριθμός σχολείων και εκπαιδευτικών ανά ΣΣ 

 

Αναλυτικά, 11 από τους 15 ΣΣ που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανέφεραν ως 

μεγάλη δυσκολία για το έργο τους το μεγάλο αριθμό σχολείων και εκπαιδευτικών 

που έχει κάθε ΣΣ υπό την καθοδήγησή του. Η δυσκολία αυτή είναι «τεράστια» 

(ΣΣ2), καθώς «λειτουργεί αρνητικά στην όλη διαδικασία» (ΣΣ6), αφού «δυσχεραίνει 

την εξατομικευμένη ενασχόληση με κάθε εκπαιδευτικό» (ΣΣ14). Οι ΣΣ θα προτιμούσαν 

ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά ΣΣ να ελαττωθεί σημαντικά, καθώς «η μεντορική 

σχέση προϋποθέτει δυάδα, δεν γίνεται ένας προς 200, δηλαδή το μέγεθος εκ των 

πραγμάτων χαλάει τη σχέση» (ΣΣ5). Ως προς τη συγκεκριμένη δυσκολία, η οποία 
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συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές, οι ΣΣ προβάλουν τη θέση: «όσο λιγότερα 

είναι τα σχολεία τόσο καλύτερα κάνεις τη δουλειά σου» (ΣΣ3). 

 

6.5.16.2 Προβλήματα με γονείς μαθητών 

 

Μείζον θέμα στο οποίο αναφέρθηκαν 7 ΣΣ του δείγματος αποτελούν τα 

διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν με τους γονείς των μαθητών και αφορούν 

καταγγελίες των πρώτων στους εκπαιδευτικούς. Πολλοί ΣΣ ανέφεραν ότι παρατηρούν 

τα τελευταία χρόνια μία ραγδαία αύξηση στον αριθμό των προβληματικών 

καταστάσεων που καλούνται να διαχειριστούν και έχουν σχέση με τους γονείς των 

μαθητών. Πρόκειται για «ένα μεγάλο θέμα που συνεχώς αυξάνει» (ΣΣ7), αλλά και για 

την «πιο απαιτητική και σύγχρονη δυσκολία» (ΣΣ2). Οι ΣΣ θεωρούν ότι η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας έχει επιπτώσεις στη ψυχοσύνθεση και τη 

συμπεριφορά πολλών γονέων με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να έχουν περιέλθει 

«στο έλεος των γονέων», καθώς «οποιοδήποτε που έχει χάσει προς στιγμήν την 

ισορροπία του, μπορεί να βάλει στο στόχαστρο έναν συνάδελφο και να του κάνει τη ζωή 

δύσκολη» (ΣΣ5). Αποτέλεσμα της κατάστασης είναι ότι «δυστυχώς τα τελευταία 2-3 

χρόνια με αυτό που ασχολούμαστε είναι ζητήματα καταγγελιών κυρίως από γονείς για 

πράγματα που προκύπτουν στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα (…) υπάρχουνε 

δύσκολες περιπτώσεις γονέων που κάνουν τους εκπαιδευτικούς να είναι επιφυλακτικοί 

απέναντι στους γονείς» (ΣΣ4). Σύμφωνα με μία άποψη, «τα περισσότερα προβλήματα 

με τους γονείς είναι όταν δεν γνωρίζουνε πώς λειτουργεί η σχολική μονάδα» και 

«καταγγέλλουν τους εκπαιδευτικούς» (ΣΣ8). Από τη συγκεκριμένη δυσκολία πηγάζει 

και η ανάγκη άσκησης του εξισορροπητικού ρόλου του θεσμού, καθώς ο ΣΣ 

αναλαμβάνει να δράσει πυροσβεστικά στις διαμάχες που εκδηλώνονται ανάμεσα 

στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, «ο ΣΣ λειτουργεί τελείως 

πυροσβεστικά με τους γονείς» (ΣΣ5).   

 

6.5.16.3 Έλλειψη χρηματοδότησης 

 

Μία κατηγορία δυσκολιών αποτελεί και η έλλειψη χρηματοδότησης του 

θεσμού, με 7 ΣΣ να αναφέρουν έλλειψη χρηματοδότησης για τις επιμορφωτικές 

δράσεις τους, άλλους 7 για τις υποδομές των γραφείων τους και άλλους 7 για τις 

μετακινήσεις των ΣΣ μέσα στις περιφέρειές τους. 

Αναφορικά με τις επιμορφωτικές δράσεις οι ΣΣ ανέφεραν ότι «οι δυσκολίες 

είναι πάντοτε στο θέμα της επιμόρφωσης» (ΣΣ15) και «αφορούν περισσότερο τη 

διοργάνωση επιμορφώσεων» (ΣΣ5), καθώς «δεν υπάρχει χρηματοδότηση (…) είμαστε 

στη ζητιανιά, από εδώ και από εκεί…» (ΣΣ3). Μάλιστα, λόγω απουσίας 

χρηματοδότησης, «πολλές φορές βάζουμε το χέρι στην τσέπη μας για να φέρουμε 

ομιλητές, κάτι που το αγνοεί η κοινωνία (…) δεν υπάρχει τίποτα, ούτε για να κλείσουμε 

μια αίθουσα, τίποτα απολύτως» (ΣΣ5). 

Πολλοί ΣΣ αναφέρθηκαν και στην έλλειψη χρηματοδότησης για τις υποδομές 

των γραφείων τους. Μάλιστα σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι 
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υποδομές των γραφείων των ΣΣ Ανατολικής Θεσσαλονίκης διαφέρουν αρκετά από 

τις αντίστοιχες εκείνων της Δυτικής. Οι πρώτοι στεγάζονται σε ένα σύγχρονο κτήριο 

και έχουν άνεση χώρου, ενώ οι δεύτεροι σε ένα κτήριο μαζί με άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες στο οποίο στεγάζονται έως και 6 ΣΣ στον ίδιο χώρο. Η έλλειψη 

προσωπικού χώρου στην περίπτωση της Δυτικής Θεσσαλονίκης φέρνει συχνά σε 

δύσκολη θέση τους αντίστοιχους ΣΣ, οι οποίοι αδυνατούν να συγκεντρωθούν και -το 

κυριότερο- να πραγματοποιήσουν μία ιδιωτική συνομιλία με κάποιον εκπαιδευτικό ή 

γονέα μαθητή από κάποιο σχολείο ευθύνης τους. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη 

αναφορά ενός ΣΣ της Δυτικής Θεσσαλονίκης: «Ο χώρος όσο κι αν φαίνεται μεγάλος, 

δεν είναι κατάλληλος για έναν σχολικό σύμβουλο, γιατί ακόμα και αυτήν τη στιγμή που 

μιλάμε και με οποιονδήποτε έρθει εδώ και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, βλέπεις 

ότι είμαστε όλοι μαζί. Δύσκολα γίνεται μια ιδιωτική συζήτηση. Φαντάσου όταν έρχονται 

γονείς με τους οποίους πρέπει να συζητήσεις για ζητήματα ιδιαίτερα, δύσκολα 

ζητήματα, που έχουν να κάνουν με το σχολείο. Πηγαίνουμε έξω στο διάδρομο ας πούμε 

και τα λέμε σε μία γωνιά» (ΣΣ4). Ωστόσο, παρά τις όποιες μεταξύ τους 

διαφοροποιήσεις, οι ΣΣ και των δύο γραφείων αναφέρθηκαν σε κοινά προβλήματα 

σχετικά με τις υποδομές των γραφείων τους. Τα προβλήματα συνοψίζονται στην 

έλλειψη απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και εκτυπωτών, βιβλιοθηκών και ενημερωτικού υλικού, καθώς και την έλλειψη 

αποτελεσματικής γραμματειακής υποστήριξης των ΣΣ. Ειδικά το θέμα της 

ανεπαρκούς γραμματειακής υποστήριξης φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα αρκετούς 

από τους ΣΣ, αφού έγιναν σχετικές αναφορές από 5 ΣΣ. Η ύπαρξη ενός γραμματέα σε 

κάθε γραφείο (ο οποίος είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός) εκλαμβάνεται από τους 

ΣΣ ως απόδειξη υποστελέχωσης των γραφείων τους, καθώς «…είμαστε εδώ 12 άτομα 

με έναν γραμματέα, ο οποίος αν τύχει να πάρει άδεια, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά του» 

(ΣΣ5).    

7 ΣΣ αναφέρθηκαν και στην έλλειψη χρηματοδότησης για τις μετακινήσεις 

εντός της εκπαιδευτικής περιφέρειας ευθύνης τους. Όπως αναφέρθηκε: «δε 

δίνονται κονδύλια για τη μετακίνηση του ΣΣ», καθώς ο αριθμός των καλυπτόμενων 

υπηρεσιακά επισκέψεων των ΣΣ στα σχολεία με έξοδα μετακίνησης έχει μειωθεί σε 

μόλις 2 από 10 που ήταν παλαιότερα. Η φύση του έργου του ΣΣ επιβάλλει πολλές 

μετακινήσεις σε όλα τα σχολεία που έχει υπό την καθοδήγησή του. Σε πολλές 

περιπτώσεις όμως «το εύρος της περιοχής ευθύνης είναι αρκετά μεγάλο» (ΣΣ13), ενώ 

υπάρχει μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση των εκπαιδευτικών περιφερειών ειδικά στην 

επαρχία, γεγονός που δημιουργεί  «φοβερές ιδιαιτερότητες» (ΣΣ4) στο έργο πολλών 

ΣΣ που «πληρώνουν οι ίδιοι» (ΣΣ4) το οικονομικό κόστος των μετακινήσεών τους. 

Εκτός από την απουσία αποτελεσματικής κάλυψης των οδοιπορικών αναγκών των 

ΣΣ, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι και μία άλλη διάσταση που αναδείχτηκε από ένα 

ΣΣ για το εν λόγω ζήτημα: οι ΣΣ «δεν καλύπτονται σε περίπτωση που τους συμβεί 

οτιδήποτε από την ώρα που δεν εκδίδεται έγκριση μετακίνησης» (ΣΣ5).   

 

6.5.16.4 Ασάφεια ή κενά νομοθεσίας ως προς τη δράση και τις αρμοδιότητες των 

ΣΣ 
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Επιπρόσθετα, για 7 ΣΣ ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί και η ασάφεια και 

τα κενά της νομοθεσίας ως προς τη δράση και τις αρμοδιότητες του θεσμού. Πιο 

συγκεκριμένα, 2 ΣΣ αναφέρθηκαν στο προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με 

το χρόνο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δράσεων. Αφού «δεν υπάρχει θεσμικό 

πλαίσιο όπου η επιμόρφωση να γίνεται εκτός ωραρίου», οι ΣΣ «προσπαθούμε μέσα στο 

εργασιακό ωράριο να τα κάνουμε όλα» (ΣΣ15). Ωστόσο, «ο χρόνος που τα παιδιά είναι 

στο σχολείο είναι ιερός, δεν μπορείς να παίρνεις εκπαιδευτικό από εκεί» (ΣΣ4). Από 

αυτές τις τοποθετήσεις προκύπτει ότι οι ΣΣ θεωρούν ότι η υφιστάμενη ρύθμιση είναι 

προβληματική και θα υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να αλλάξει. Επιπλέον, 2 ΣΣ 

ανέφεραν ότι ο νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού τον περιβάλλει με μία ασάφεια, 

καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν «οι ΣΣ αποτελούν διοικητικό ή επιστημονικό 

προσωπικό» (ΣΣ7) με αποτέλεσμα κάποιες φορές οι ΣΣ να αισθάνονται ότι είναι «σαν 

υπουργεία άνευ χαρτοφυλακίου» (ΣΣ5). 

Ακόμη, πολλοί ΣΣ στάθηκαν στο ότι ο ΣΣ δεν είναι σε θέση ουσιαστικά να 

επιβάλλει πολλά πράγματα μέσω της δράσης του και το νομοθετικό πλαίσιο «αφήνει 

πολύ σημαντικά πράγματα σε εκκρεμότητα» (ΣΣ3). Αυτά είναι η έλλειψη νομοθετικής 

κατοχύρωσης των ΣΣ απέναντι στους γονείς των μαθητών για σημαντικά θέματα που 

αφορούν τη φοίτησή τους (ΣΣ3), η απουσία ουσιαστικής επιβολής στους 

εκπαιδευτικούς, αφού «ο ΣΣ παίρνει αποφάσεις, οι οποίες δεν εφαρμόζονται», καθώς 

«δε μπορώ να πείσω κάποιους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν έχω την ευκαιρία να τους 

βλέπω συχνά, έτσι ώστε εάν προτείνω κάτι να μπορώ να δω εάν το εφαρμόζουν στην 

πράξη ή να τους παροτρύνω ή να τους διορθώνω» (ΣΣ14) και το ότι «δεν υπάρχει ένα 

πλαίσιο, το οποίο να μπορεί θεσμικά κάποιος να πει έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος 

αδυνατεί, δεν κάνεις για αυτή (ενν. τη θέση), άρα πρέπει να πας κάπου αλλού
60

» (ΣΣ4). 

Εκτός από τις ασάφειες και τα κενά του νομοθετικού πλαισίου, το τελευταίο είναι στο 

                                                           
60

 Ωστόσο, οι ΣΣ είχαν και πριν από την πρόσφατη προσπάθεια ενεργοποίησης του 

αξιολογικού ρόλου του θεσμού τη δυνατότητα να απομακρύνουν ακατάλληλους 

εκπαιδευτικούς από την τάξη, αν και οι δυσκολίες που συναντούσαν σε αυτές τις 

προσπάθειές τους ήταν πολλές: «…υπήρχανε δικλείδες ασφαλείας και θεσμοί στο να 

απομακρυνθούν από την εκπαίδευση ακατάλληλα άτομα, υπήρχαν όμως πάρα πολλές 

αγκυλώσεις. Θα έπρεπε να δούμε αυτές τις αγκυλώσεις, θα έπρεπε να δούμε πώς θα 

καλύψουμε νομικά το σχολικό σύμβουλο να μην κινδυνεύει να δεχτεί καταγγελίες όταν 

προβαίνει σε τέτοιους είδους αρμοδιότητες. Θεωρώ ότι αν είχαν λυθεί αυτές οι 

αγκυλώσεις και υπήρχε πράγματι μια δημοσιονομική πρακτική εξορθολογισμού, δεν θα 

χρειαζότανε να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα» (ΣΣ11). Μέχρι σήμερα, «ο Σχολικός 

Σύμβουλος είχε τη δυνατότητα να πάει στην αίθουσα, είναι ο άνθρωπος που μπορεί να 

μπει στην σχολική τάξη, έχει αυτό το δικαίωμα και παρακολουθήσει και να δει τι 

γίνεται μέσα σε μία τάξη. Μπορεί να κάνει μία έκθεση με βάση αυτό που παρατηρεί και 

αυτό που γίνεται. Έτσι λειτουργούσε μέχρι τώρα τουλάχιστον, όταν υπήρχε ανάγκη. 

Συνήθως αυτή η ανάγκη προέκυπτε μετά από πολλά ατοπήματα κάποιου εκπαιδευτικού. 

Ακόμα και σε αυτό ο σχολικός σύμβουλος δεν ήτανε καλυμμένος και μπορούσε με την 

έκθεση που θα κάνει, να του έρθει μια καταγγελία και να μην μπορεί να το 

αντιμετωπίσει. Ήταν ένα θέμα. Έπρεπε να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι θα 

γράψεις, πώς θα το γράψεις» (ΣΣ11). 
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σύνολό του αντιφατικό, διότι, αν και είναι πολύ ευρύ και δίνει διευρυμένο ρόλο στο 

θεσμό, στην εφαρμογή του είναι μάλλον περιοριστικό, ασκώντας έντονο έλεγχο στη 

δράση των ΣΣ (ΣΣ13). Έτσι, πολλές φορές η ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου για 

διάφορα θέματα κάνει τους ΣΣ να σκέφτονται ότι «πρέπει συνεχώς να βρίσκεσαι σε 

μια ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτό που νομίζεις, σ’ αυτό που λένε οι εκπαιδευτικοί, οι 

συνδικαλιστές» (ΣΣ2).  

 

6.5.16.5 Προβλήματα συνεργασίας ΣΣ 

 

Εκτός από τα παραπάνω, οι ΣΣ του δείγματος ανέφεραν και δυσκολίες στη 

συνεργασία τους σε κάποιες περιπτώσεις με τους υφισταμένους τους (5 ΣΣ), τους 

συναδέλφους ΣΣ (4 ΣΣ) και τους προϊσταμένους τους (2 ΣΣ). 

Ως προς τα προβλήματα με τους υφισταμένους τους (διευθυντές σχολικών 

μονάδων και εκπαιδευτικούς), οι ΣΣ ανέφεραν ότι και σε αυτή την περίπτωση αυτά 

εμφανίζονται με ορισμένους μόνο από αυτούς. 1 από τους ΣΣ εξέφρασε ως δυσκολία 

το γεγονός ότι «δεν υπάρχει καλή συνεργασία με τους διευθυντές και για προβλήματα 

που είναι της αρμοδιότητάς μας, δεν καλούνε εμάς και εμπλέκουνε άλλα πρόσωπα (…) 

με αγνοούν και καλούν άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη δική μου εμπειρία» (ΣΣ9). Οι 

υπόλοιποι ανέφεραν ως δυσκολίες ότι «οι εκπαιδευτικοί δε διαβάζουν τους Νόμους» 

(ΣΣ8) και ότι πολλές φορές απαξιώνουν το θεσμό θεωρώντας ότι «οι επιμορφώσεις 

των ΣΣ δεν είναι αξιόλογες, γιατί δε βοηθούν στην καθημερινότητά τους» (ΣΣ4). 

Αποτέλεσμα είναι να μην αξιοποιούνται οι νέες τεχνικές που παρουσιάζονται από 

τους ΣΣ στις επιμορφωτικές δράσεις στη διδακτικά διαδικασία, ενώ υπάρχει και θέμα 

με την «επιστημοσύνη των δασκάλων» (ΣΣ10), ιδιαίτερα με τους παλαιότερους, οι 

οποίοι δεν έχουν επενδύσει στη δια βίου μάθηση και αισθάνονται πολύ λιγότερο 

επιστήμονες. Τέλος, οι ΣΣ συναντούν δυσκολίες «από ιδεολογική τοποθέτηση. Ότι 

εμείς δεν δεχόμαστε αυτά που λες γιατί είμαστε αριστεροί, εμείς είμαστε δεξιοί», καθώς 

και δυσκολίες «όσον αφορά μια τοπική άποψη, η οποία είναι διαφορετική» (ΣΣ10). 

Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΣΣ στη συνεργασία με τους 

συναδέλφους τους, αυτά εντοπίζονται είτε στις διαπροσωπικές σχέσεις στην 

καθημερινότητα (ΣΣ1) είτε στην έλλειψη θεσμοθετημένης ουσιαστικής συνεργασίας 

του σώματος των ΣΣ μεταξύ τους (ΣΣ2). Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η αναφορά ενός 

ΣΣ που κάνει λόγο για την ύπαρξη ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ των ΣΣ λόγω 

των περιορισμένων θέσεων του θεσμού: «…είναι και το κλίμα μεταξύ των συμβούλων. 

Χμ, πώς να το πω; Ανταγωνιστικό; Να το θέσω αλλιώς. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

Εμείς κρινόμαστε ανά τετραετία και πολλές φορές, εάν πάρετε εσείς τη θέση, εγώ θα 

τεθώ εκτός. Έτσι είναι απλά τα πράγματα» (ΣΣ5). Άλλος ανασταλτικός παράγοντας 

που σχετίζεται με τους συναδέλφους είναι η διαπίστωση έλλειψης ενδιαφέροντος από 

ορισμένους από αυτούς: «Όταν έχουμε συναδέλφους, οι οποίοι είναι μιας άλλης 

λογικής, μιας λογικής που λέει: «Εντάξει μωρέ, καλά πάμε, στις άλλες βαθμίδες δεν 

δουλεύουνε τόσο καλά», δεν θα προχωρήσουμε. Αν δεν ανεβάσουμε τον πήχη, δε θα 

πάμε μπροστά. Άρα λοιπόν, είναι μια πολύ ιδέα, ένας πολύ καλός θεσμός (ενν. του ΣΣ) 

που ορισμένες, όμως, φορές δεν υπηρετείται σωστά» (ΣΣ10). 
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Τα προβλήματα στη συνεργασία με τους προϊσταμένους των ΣΣ εντοπίζονται 

«σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντοτε» (ΣΣ1) και κυρίως όταν οι διοικητικοί 

προϊστάμενοι προσπαθούν να αποκρύπτουν προβληματικές καταστάσεις και 

«κουκουλώνουν συνέχεια πράγματα και δεν αφήνουν να προχωρήσουνε… Ο στόχος 

τους είναι να τα περνάνε κάτω από το χαλί, να μην έχουνε συγκρούσεις, να 

βολεύουνε…» (ΣΣ8). Στην καθημερινότητα των ΣΣ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

όπου προβληματικές καταστάσεις φτάνουν σε επίπεδο Ένορκης Διοικητικής 

Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), στις οποίες οι ΣΣ συμμετέχουν ως μάρτυρες. 

 

«Εκεί βλέπεις ότι υπάρχει μια τάση κουκουλώματος. Να τα καλύψουμε όλα, ώστε να 

μην εκτεθούμε προς τα πέρα, προς τα έξω. Ναι, αλλά αν λειτουργούσαν αυτά δεν θα 

χρειαζόταν αξιολόγηση. Γι’ αυτό λέω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μία διοικητική 

δυνατότητα. Ας πούμε να λέμε αυτό που έκανες είναι μεγάλη ποινή και να παίρνω 

απόφαση γι’ αυτό το πράγμα. Όχι μόνη μου, μαζί με το διοικητικό προϊστάμενο. Δεν θα 

το ξανακάνεις γιατί είναι ποινικό αδίκημα. Ας πούμε εγώ έχω κάνει άπειρες 

εμπιστευτικές εκθέσεις, που κατέληξαν στο συρτάρι του Διευθυντή Εκπαίδευσης. «Έλα 

ρε τώρα μην το κάνεις θέμα». Τι μην το κάνω θέμα; Την καταγγελία πρέπει να την 

ψάχνουμε. Όταν έρχεται ένας γονιός και μου λέει ότι η δασκάλα τραβάει τα μαλλιά 

όλων των κοριτσιών… Άσε με να κάνω όλη τη διαδικασία, να το ψάξω, να το δω και 

όταν σου καταθέτω μία εμπιστευτική έκθεση, αυτή θα πρέπει να παίρνει την πορεία 

της» (ΣΣ8).  

 

Το παραπάνω απόσπασμα αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο ότι υπάρχουν 

πολλές καταστάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, που αν και είναι πολύ σοβαρές και 

χρήζουν εκτεταμένης διερεύνησης σε διοικητικό επίπεδο, πολλές φορές καταλήγουν 

να αποσιωπούνται με πρωτοβουλία των προϊσταμένων των ΣΣ προκειμένου να μην 

εκτίθενται συγκεκριμένα πρόσωπα. Η στάση τους αυτή δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα στο έργο των ΣΣ, οι οποίοι αποθαρρύνονται να ασκήσουν το έργο τους 

όπως πρέπει και καλούνται να υπακούσουν σε άνωθεν κελεύσματα που δημιουργούν 

έντονους ηθικούς προβληματισμούς στους ΣΣ. 

 

6.5.16.6 Εμπλοκή διοικητικού έργου στο παιδαγωγικό 

 

5 ΣΣ ανέφεραν την εμπλοκή του διοικητικού έργου στο παιδαγωγικό ως 

δυσκολία, η οποία σχετίζεται με τη μη ξεκάθαρη θέση και αρμοδιότητες του θεσμού 

στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ποιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι στο έργο τους υπάρχει 

«εμπλοκή με διοικητικά θέματα» (ΣΣ3), σε σημείο που «η σχέση με τη διοίκηση δεν 

είναι ξεκάθαρη» (ΣΣ12), ενώ ο θεσμός κατακλύζεται και από τη γραφειοκρατία, την 

«ενασχόληση με τα πολλά τα έγγραφα» (ΣΣ12). Γενικότερα, «υπάρχουνε κάποια 

σημεία που δεν είναι ξεκάθαρο αν ανήκουν στη διοίκηση ή στην καθοδήγηση» με 

αποτέλεσμα να «πρέπει εμείς να κάνουμε το ξεκαθάρισμα, σε ποιον θα απευθυνθούν 

(οι εκπαιδευτικοί) για να ζητήσουν βοήθεια ή περαιτέρω στήριξη ή οτιδήποτε άλλο» 

(ΣΣ5). Η εμπλοκή διοικητικού-παιδαγωγικού έργου δημιουργεί δυσκολίες στη δράση 
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των ΣΣ, διότι «έχουμε από την πλευρά της διοίκησης επιμορφώσεις σε κομμάτια που 

αγγίζουν το παιδαγωγικό μας έργο ή έχουμε από την πλευρά της διοίκησης συνεργασία 

με εκπαιδευτικούς και το κομμάτι των πειθαρχικών σε θέματα που αγγίζουν το 

παιδαγωγικό κομμάτι» (ΣΣ1). Επιπλέον, η εμπλοκή της διοίκησης στο έργο των ΣΣ 

είναι σε μερικά σημεία απόλυτη, καθώς «για την κατά ομάδες επιμόρφωση θα πρέπει 

να πάρεις άδεια από τη Διεύθυνση προκειμένου να κλείσουνε τα σχολεία για να έχεις το 

δικαίωμα να επισημοποιήσεις το χρόνο και να έχεις το σύνολο των νηπιαγωγών» 

(ΣΣ13). Προσκόμματα δημιουργεί πολλές φορές και η αλληλοεπικάλυψη ρόλων με 

άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, η οποία επιτείνει περαιτέρω μία ήδη συγκεχυμένη 

κατάσταση: «εμείς έχουμε το διοικητικό κομμάτι που δεν θα έπρεπε να το είχαμε και 

αυτοί (υπεύθυνοι πολιτιστικών θεμάτων κ.ά.) έχουνε το παιδαγωγικό κομμάτι που δεν 

θα έπρεπε να το έχουνε» (ΣΣ1). 

 

6.5.16.7 Αδιαφορία της Πολιτείας 

 

Σημαντική δυσκολία και μείζων ανασταλτικό παράγοντα στο έργο των ΣΣ 

αποτελεί και η αδιαφορία της Πολιτείας για την εκπαίδευση (6 ΣΣ), για τους 

εκπαιδευτικούς (2 ΣΣ) και για τον ίδιο το θεσμό των ΣΣ (6 ΣΣ). 

Σχεδόν οι μισοί ΣΣ του δείγματος της έρευνας θεωρούν ότι η Πολιτεία 

αδιαφορεί συνολικά για την εκπαίδευση. Εκτιμούν ότι υπάρχει κακή οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ οι όποιες δράσεις στον εκπαιδευτικό χώρο 

χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα, αφού «η Πολιτεία δεν έχει ορίσει βασικά 

σημεία» (ΣΣ6) για την εκπαίδευση. Η αδιαφορία επιβεβαιώνεται από το ότι 

«δυστυχώς η εκπαίδευση λειτουργεί ως διοικητικό κομμάτι και δε δίνουν (ενν. οι 

πολιτικά υπεύθυνοι) μεγάλη βαρύτητα στο παιδαγωγικό» (ΣΣ3), από το ότι 

«υποστηρικτικές δομές απουσιάζουν από τα σχολεία» (ΣΣ6), ενώ στοιχείο αδιαφορίας 

αποτελεί και ότι «υπήρχε Νόμος (για την αξιολόγηση), ο οποίος ήταν ουσιαστικά 

ανενεργός όπως πολλοί νόμοι στην πατρίδα μας» (ΣΣ4). Η αδιαφορία αγγίζει όλες της 

βαθμίδες, όπως πιστοποιεί η δήλωση ενός ΣΣ Προσχολικής Αγωγής: «στην εξαιρετικά 

σημαντική βαθμίδα του νηπιαγωγείου δίνεται ελάχιστη σημασία» (ΣΣ2). Γενικά, «η 

λογική της εκπαίδευσης κινείται στη λογική της πολιτικής, να δείξουμε μια φούσκα, ότι 

κάτι κάνουμε και μετά από λίγο αυτό έχει ξεχαστεί» (ΣΣ6).  

Από την αδιαφορία της Πολιτείας δεν ξεφεύγει ούτε ο θεσμός των Σχολικών 

Συμβούλων. 6 από τους 15 ΣΣ που πήραν μέρος στην έρευνα ανέφεραν ότι η 

πολιτική η ηγεσία της εκπαίδευσης αδιαφορεί για τη λειτουργία του θεσμού: «όταν δε 

νοιάζεται η ηγεσία για το παιδαγωγικό κομμάτι, δε θα νοιαστεί για τα στελέχη που 

ασκούν μόνο παιδαγωγικά καθήκοντα» (ΣΣ3). Σε αυτό το πλαίσιο, «το ΣΣ το 

υπουργείο τον θυμάται μόνο όταν θέλει να δείξει ότι έχει αξιόλογα στελέχη» (ΣΣ7), ενώ 

«πολλοί ΣΣ αισθάνονται αναξιοποίητοι από την υπηρεσία» (ΣΣ9) και αισθάνονται ότι 

είναι μόνοι στο έργο που προσπαθούν να υλοποιήσουν (ΣΣ5). Ενδεικτική της 

αδιαφορίας της Πολιτείας είναι η παρακάτω δήλωση ενός συνεντευξιαζόμενου: 
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«Εμείς κάθε χρόνο μεταβιβάζουμε στο υπουργείο όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε μέσω 

εγγράφων (…) Αν είδες εσύ καμιά έγγραφη απάντηση, την είδαμε και εμείς (…) Ποτέ 

δεν ασχολήθηκε κανείς. Εάν ασχολιότανε κάποιος θα βγάζανε και κάποια 

συμπεράσματα κατά καιρούς. Το θέμα όμως δεν είναι να βγάλεις αποτελέσματα, το 

θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτά τα αποτελέσματα. Εντάξει βάλε ότι στη τάδε 

περιοχή έχουμε εκείνα τα αποτελέσματα, στη τάδε εκείνα, στη τάδε εκείνα με βάση τις 

ετήσιες εκθέσεις, το θέμα όμως είναι το τι γίνεται από εκεί και πέρα, πώς τα 

αξιοποιείς» (ΣΣ1). 

 

Την αδιαφορία για το θεσμό συμπληρώνει η απουσία αναγνώρισης του έργου 

που επιτελεί από τους εξωσχολικούς φορείς και την κοινωνία ευρύτερα (ΣΣ12). 

Η αδιαφορία της Πολιτείας αγγίζει και το σώμα των εκπαιδευτικών, το 

επάγγελμα των οποίων δεν έχει κατοχυρωθεί θεσμικά (ΣΣ1), ενώ απουσιάζει και η 

ευρύτερη αναγνώριση του έργου τους από τους εξωσχολικούς φορείς της κοινωνίας 

(ΣΣ12). 

 

6.5.16.8 Φόβος συνδικαλιστικής δράσης 

 

Επιπλέον, 2 ΣΣ ανέφεραν το φόβο της συνδικαλιστικής δράσης ως 

δυσκολία στο έργο τους, καθώς ο θεσμός έχει γίνει στόχος επανειλημμένα από τους 

συνδικαλιστές της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά είναι τα δύο παρακάτω 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων: 

 

1. «-…Πρέπει συνεχώς να βρίσκεσαι σε μια ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτό που νομίζεις, 

σ’ αυτό που λένε οι εκπαιδευτικοί, οι συνδικαλιστές. Πρέπει να προσέχεις πάρα 

πολύ. Υπάρχει ένα φοβικό κλίμα και ως προς εμάς. Δηλαδή μη σε «κρεμάσουν» στο 

διαδίκτυο και πολλές φορές χρειάζεται να κάνεις πίσω ή να έρχεσαι αντιμέτωπος με 

το κομμάτι σου που λέει «κάνε πίσω» και το άλλο κομμάτι μου λέει «όχι, εγώ αυτό 

νομίζω».  

 

-Πώς το είπατε αυτό, να σε «κρεμάσουν» στο διαδίκτυο;  

 

-Ναι, δηλαδή να σε βγάλουν στο διαδίκτυο. Να σε «φάνε» οι συνδικαλιστές: «Εσύ 

έκανες αυτό ως Σχολικός Σύμβουλος, σε διαγράφουμε». Έγινε και αυτό» (ΣΣ2), 

 

2. «-…Συχνά γινόμαστε στόχος των συνδικαλιστικών ομάδων. Γινόμαστε στόχος εμείς 

πιο εύκολα από τους διοικητικούς, γιατί υποτίθεται ότι εμείς είμαστε μεν στελέχη, 

αλλά είμαστε και στελέχη που δεν έχουμε άλλες αρμοδιότητες, όπως π.χ. οι 

Διευθυντές Εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του προσωπικού, 

κάνεις την απόσπαση,  τοποθετήσεις, άρα λοιπόν τον έχουν ανάγκη. Άρα δε θα 

χτυπήσουν αυτόν, γιατί τον θέλουνε για να κάνουνε… Άρα κάνουν το κομμάτι τους 

χτυπώντας εμάς, καθώς δεν έχουμε να τους προσφέρουμε κάτι σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο. 
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-Κινούνται δηλαδή σε ένα καθαρά πελατειακό πλαίσιο. 

 

-Ναι, χτυπάνε τα στελέχη υποτίθεται. 

 

-Στέκονται δηλαδή στο πλάι των εκπαιδευτικών υποτίθεται; 

 

-Ναι, αλλά δε στρέφονται ποτέ κατά της διοίκησης. Εμείς στο κάτω-κάτω δεν 

είμαστε διοικητικοί προϊστάμενοι, εμείς δεν τιμωρούμε, ούτε πειθαρχικές ποινές 

επιβάλλουμε κ.λπ.. Μου κάνει εντύπωση πως ποτέ δε στρέφονται κατά της 

διοίκησης, αλλά με τη διοίκηση γίνονται τα  αλισβερίσια» (ΣΣ3). 

 

Για τους συγκεκριμένους ΣΣ, είναι σαφές ότι στον εκπαιδευτικό χώρο έχει 

αναπτυχθεί μία κακώς νοούμενη συνδικαλιστική δράση, η οποία όχι μόνο δε 

συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά, 

αντίθετα, επικεντρώνεται στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων προς εξυπηρέτηση 

ιδίων συμφερόντων των συνδικαλιστών. Μάλιστα, η δύναμη της συνδικαλιστικής 

δράσης εμφανίζεται πανίσχυρη, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να ασκεί 

τέτοια πίεση σε κρατικούς θεσμούς που μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση 

στελεχών από το θεσμό των ΣΣ. Άμεσος αντίκτυπος στο έργο των ΣΣ είναι να δρουν 

υπό πίεση, προσπαθώντας διαρκώς να διατηρούν τις ευαίσθητες ισορροπίες που 

υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ των ομάδων των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Ίσως 

η δυσμενέστερη επίπτωση που απορρέει από το φόβο της συνδικαλιστικής δράσης 

είναι η παρεμπόδιση του ΣΣ να εκφράζεται και να δρα ελεύθερα σύμφωνα με τη 

βούλησή του. Η συγκεκριμένη δυσκολία αναδεικνύει μία νοσηρή κατάσταση, η οποία 

δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά αποτελεί γενικότερο 

φαινόμενο στη δημόσια διοίκηση. 

 

6.5.16.9 Έλλειψη μονιμότητας στη θέση του ΣΣ 

 

Επιπρόσθετα, 1 ΣΣ ανέφερε ως ανασταλτικό παράγοντα την έλλειψη 

μονιμότητας στη θέση του ΣΣ: «…το να γίνονται διαρκώς κρίσεις εκ του μηδενός, 

σαν να μην έχεις κάνει τίποτε και να μπαίνεις στην ίδια διαδικασία με οποιονδήποτε 

άλλο συνάδελφο θέλει να δοκιμάσει την τύχη του, νομίζω ότι και αυτό δυσκολεύει τα 

πράγματα», ενώ σε όσους διατέλεσαν ήδη μία θητεία στη θέση του ΣΣ θα πρέπει «να 

αξιολογείται η προσφορά, να αξιολογείται το έργο που παρέχεις. Εντάξει, όχι επειδή 

υπήρξες Σύμβουλος, με δεδομένο αυτό πάρε 10 μόρια επιπλέον, οπότε να μην έχεις 

πρόβλημα. Να αξιολογηθεί, όμως ο θεσμός. Ο θεσμός και το έργο» (ΣΣ5). 

 

6.5.16.10 Έλλειψη χρόνου  
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Ανασταλτικός παράγοντας, στον οποίο αναφέρθηκε ένας ΣΣ, είναι και η 

έλλειψη χρόνου, ο οποίος δεν επαρκεί πολλές φορές «δεν φτάνει» (ΣΣ6) για να 

κάνουν οι ΣΣ όλα όσα θέλουν. Σύμφωνα με τον εν λόγω ΣΣ, υπάρχουν περίοδοι που    

 

6.5.16.11 Συντηρητισμός κοινωνίας-εκπαιδευτικού συστήματος 

 

Τέλος, σημαντική δυσκολία για έναν ΣΣ (επίσης ο ΣΣ6) αποτελεί ο 

συντηρητισμός που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος συνεπάγεται 

δυσκολία σε κάθε είδους αλλαγή: «Για εμένα είναι πάρα πολύ δύσκολο το γεγονός ότι 

η εκπαίδευση είναι από τα πιο συντηρητικά κομμάτια της κοινωνίας, γενικότερα των 

κοινωνιών, αλλά την ελληνική ακόμα περισσότερο, γιατί η ίδια η ελληνική είναι τέτοιο 

κομμάτι. Και (…) είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις τις δομές ενός τέτοιου θεσμού. 

Δεν αλλάζουν ποτέ στη μοναχικότητα του καθενός» (ΣΣ6).  

 

 Οι δυσκολίες και οι ανασταλτικούς παράγοντες που παρουσιάζονται στο έργο 

των ΣΣ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 14: Δυσκολίες στο έργο των Σχολικών Συμβούλων 

 

Δυσκολίες στο έργο των Σχολικών Συμβούλων 

α/α Ονομασία δυσκολίας-ανασταλτικού παράγοντα Αριθμός αναφορών 

1 Μεγάλος αριθμός σχολείων και εκπαιδευτικών ανά ΣΣ (11)
61

 

2 Προβλήματα με γονείς μαθητών (7) 

 

 

3 

 

 

Έλλειψη χρηματοδότησης (21) 

για επιμορφωτικές 

δράσεις (7) 

για τις υποδομές του 

γραφείου των ΣΣ (7) 

για τις μετακινήσεις 

των ΣΣ στην 

περιφέρειά τους (7) 

4 Ασάφεια ή κενά νομοθεσίας ως προς τη δράση και τις 

αρμοδιότητες των ΣΣ 

(7) 

 

 

5 

 

 

Προβλήματα συνεργασίας ΣΣ (11) 

με τους 

υφισταμένους (5) 

με συναδέλφους ΣΣ 

(4) 

με τους 

προϊσταμένους (2) 

6 Εμπλοκή διοικητικού έργου στο παιδαγωγικό (5) 

 

 

 

 

για την εκπαίδευση 

(6) 

                                                           
61

 Στην παρένθεση παρατίθεται ο αριθμός των σχετικών αναφορών. Στις δυσκολίες 3, 

5 και 7 παρατίθενται τόσο ο συνολικός όσο και ο επιμέρους αριθμός των σχετικών 

αναφορών κάθε υποκατηγορίας των συγκεκριμένων δυσκολιών.   



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 176 
 

7 Αδιαφορία της Πολιτείας (14) για το θεσμό των ΣΣ 

(6) 

για τους 

εκπαιδευτικούς (2) 

8 Φόβος συνδικαλιστικής δράσης (2) 

9 Έλλειψη μονιμότητας στη θέση του ΣΣ (1) 

10 Έλλειψη χρόνου (1) 

11 Συντηρητισμός κοινωνίας-εκπαιδευτικού συστήματος (1) 

 

 Όπως προκύπτει από τις συνολικά 66 (!) αναφορές των 15 ΣΣ του δείγματος 

της έρευνας, βασικότερη δυσκολία με κριτήριο τον αριθμό των αναφορών αποτελεί η 

γενική έλλειψη χρηματοδότησης του θεσμού. Ακολουθούν η αδιαφορία της Πολιτείας 

για την εκπαίδευση γενικότερα και το θεσμό ειδικότερα, ενώ έπονται ο μεγάλος 

αριθμός σχολείων και εκπαιδευτικών που έχει κάθε ΣΣ στην περιφέρειά του, καθώς 

και τα διάφορα προβλήματα συνεργασίας με άλλα πρόσωπα του εκπαιδευτικού 

χώρου. Σημαντικό αριθμό αναφορών συγκεντρώνουν και τα προβλήματα που 

σχετίζονται με γονείς όπως και η ασάφεια και τα κενά της νομοθεσίας αναφορικά με 

τη δράση και τις αρμοδιότητες του θεσμού. Η εικόνα των βασικών δυσκολιών του 

θεσμού συμπληρώνεται με την εμπλοκή του διοικητικού έργου στο παιδαγωγικό. 

Συνδυαστικά, αν και ορισμένες από τις δυσκολίες αφορούν αποκλειστικά ένα 

συγκεκριμένο ρόλο του θεσμού (λ.χ. τα προβλήματα με τους γονείς αφορούν τον 

εξισορροπητικό ρόλο), οι περισσότερες δυσκολίες είναι γενικές και αφορούν τη 

συνολική δράση του, καθώς και το σύνολο των ρόλων που τον απαρτίζουν.   

 

6.5.16.12 Δυσκολίες αξιολόγησης 

 

 Ως προς τις δυσκολίες της αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί, 8 ΣΣ ανέφεραν το 

μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ανά ΣΣ, αλλά και τον περιορισμένο αριθμό των ΣΣ 

που δεν επαρκεί προκειμένου να αξιολογηθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών. Οι ΣΣ 

προβληματίζονται έντονα σχετικά με την αντικειμενική δυνατότητά τους να 

αξιολογήσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους, κάτι το οποίο 

εκτιμούν ότι «είναι αδύνατον να γίνει» από τη στιγμή που «έχουμε περιφέρειες με 120 

σχολεία και 350 άτομα» (ΣΣ1). Ακόμα και αν όλοι οι εκπαιδευτικοί μιας περιφέρειας 

επιθυμούσαν να αξιολογηθούν, «δεν αρκεί μόνο ένας ΣΣ, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο 

αριθμό» (ΣΣ2) και «ο ΣΣ θα πρέπει να ασχολείται μόνο με αυτό και πάλι αν προλάβει» 

(ΣΣ4). Η σχεδιαζόμενη διαδικασία συνεπάγεται πρόσθετο φόρτο εργασίας για τους 

ΣΣ, οι οποίοι θα έχουν «πολλή γραφική δουλειά» (ΣΣ1) και «αν δουλεύαμε 10 ώρες, 

τώρα θα δουλεύουμε 24» (ΣΣ8). 

5 ΣΣ πρόβαλαν ως ανασταλτικό παράγοντα για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών την απουσία κουλτούρας για την αξιολόγηση από το 

εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία των στελεχών ούτε για την 

αναγκαιότητα της αξιολόγησης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε: «όλα τα στελέχη 

δεν είναι θετικά στην αξιολόγηση, κάποιοι δεν τη θεωρούν καν απαραίτητη, δεν 

υπάρχει ομοφωνία (…) νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα στελέχη να έχουν 
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πειστεί για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης» (ΣΣ2). Το να πειστούν τα στελέχη της 

εκπαίδευσης για την αναγκαιότητα της αξιολογικής διαδικασίας αναδεικνύεται σε 

μεγάλη πρόκληση από τη στιγμή που «λείπει η κουλτούρα της αξιολόγησης στη χώρα 

μας για πάνω από 30 χρόνια» (ΣΣ4). Το θέμα έχει σαφώς γενικότερες προεκτάσεις, 

καθώς «γενικά δεν έχουμε αξιολόγηση (…) ούτε εμείς (ενν. οι ΣΣ) αξιολογούμαστε για 

το έργο μας (…) ούτε έχουμε αξιολογήσει δασκάλους ούτε και έχουμε αξιολογηθεί» 

(ΣΣ5). Άλλωστε, «όταν η αξιολόγηση είναι μόνο εξωτερικά από την Πολιτεία και δεν 

είναι από αυτό το σώμα το οποίο εκπαιδεύεις, είναι ένα σημείο αρνητικό» (ΣΣ6). Είναι 

αξιοσημείωτο ότι ο εν λόγω ΣΣ τάχθηκε υπέρ της αξιολόγησης του θεσμού από τους 

εκπαιδευτικούς: «θεωρώ ότι όταν δεν υπήρχε αξιολόγηση και από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς προς το πρόσωπο του Συμβούλου ήταν ένα πολύ κενό κομμάτι» (ΣΣ6). 

Άλλοι 2 ανέφεραν ως δυσκολία την επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών 

απέναντι τόσο στην αξιολόγηση όσο και στο πρόσωπο του ΣΣ ως εν δυνάμει 

αξιολογητή τους. Οι εκπαιδευτικοί ήδη «είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί και 

κουμπωμένοι» (ΣΣ5) γεγονός που στο μέλλον θα «καθιστά δύσκολη την αναγνώριση 

τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών στοιχείων τους στην αξιολόγηση του ΣΣ» 

(ΣΣ10). 3 άλλοι ΣΣ ανέφεραν ορισμένες πρόσθετες δυσκολίες: 1) τον χαρακτήρα 

επιβολής που έχει η αξιολόγηση: «τώρα είναι σαν να επιβάλλεται» (ΣΣ2), 2) την 

έλλειψη χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή της που «θα είναι πολύ μεγάλο 

πρόβλημα», καθώς «αν δεν υπάρχουν οικονομικά εχέγγυα δε μπορεί να βγει» (ΣΣ3) και 

3) το ότι έχει σχεδιαστεί αποκομμένη από την εκπαιδευτική πραγματικότητα: «το 

τι έχεις ορίσει εσύ ως ομάδα ως άριστο εκπαιδευτικό, δεν θα πρέπει να το βλέπεις 

αποκομμένο ούτε από το εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει ούτε από την κοινωνία που 

υπάρχει ούτε από την εκπαίδευση που έχει πάρει αυτός ο εκπαιδευτικός, ούτε από 

πολλά άλλα» (ΣΣ6). 

 

6.5.17 Προσωπικές εμπειρίες-δυσκολίες  

 

Το σύνολο των ΣΣ του δείγματος αναφέρθηκε σε προσωπικές εμπειρίες που 

αφορούν δυσκολίες στο έργο τους. Οι αναφορές επικεντρώθηκαν σε εκείνες τις 

δυσκολίες που εμφανίζονται συχνότερα στην καθημερινότητα των ΣΣ ή σε κείνες που 

ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση στο έργο τους.  

 5 στους 15 ΣΣ δήλωσαν ως κυριότερη δυσκολία το περιοριστικό θεσμικό 

πλαίσιο δράσης τους. Οι εν λόγω ΣΣ ανέφεραν ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι 

διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο που περιορίζει ποικιλοτρόπως τη δράση τους. 

Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω αναφορές: 

 

«…καλούμαστε να δώσουμε λύσεις σε κενά Νόμου που ήδη έπρεπε το υπουργείο να 

δώσει τις απαραίτητες οδηγίες (…) προλαβαίνεις καταστάσεις, το μόνο που θα 

μπορούσα να πω» (ΣΣ1),  

 

«…θέλεις να κάνεις ουσιαστικά και επί της ουσίας τη δουλειά σου, πολλές φορές ο 

χρόνος δε φτάνει. Υπάρχουνε περιπτώσεις που εγώ προσωπικά, κάνω συναντήσεις 
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απογευματινές με γονείς, γιατί παρουσιάζουν στους συλλόγους τους κάτι θέατρα, 

επιμορφώσεις στους γονείς. Επίσης πολλές φορές θέλεις να δεις και μετά το πέρας και 

τη λήξη των μαθημάτων, πέρα από τις 2. Μπορεί να πάω από τις 8.30΄ σε ένα σχολείο 

και να φύγω στις 4 και 5» (ΣΣ6),  

 

«δεν έχουμε την ευχέρεια να αποφασίζουμε και μόνοι να κλείσουμε τα σχολεία, πρέπει 

να συντρέξουνε λόγοι» (ΣΣ13), 

 

«…δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο όπου η επιμόρφωση να γίνεται εκτός ωραρίου (…) 

προσπαθούμε μέσα στο εργασιακό ωράριο να τα κάνουμε όλα» (ΣΣ15). 

 

4 άλλοι ανέφεραν τα διάφορα προβλήματα με εκπαιδευτικούς. Οι 

προβλήματα και εδώ ποικίλουν και σχετίζονται με την ενασχόληση του ΣΣ με 

εκπαιδευτικούς «που δεν μπορούν να σταθούν μέσα στη σχολική πράξη» (ΣΣ4), με 

ανακριτικές διαδικασίες σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων εκπαιδευτικών, 

οι οποίες συγκαλύπτονται εσκεμμένα από τους διοικητικούς προϊσταμένους των ΣΣ 

(ΣΣ8), με προβλήματα που σχετίζονται με την επιστημοσύνη των παλαιοτέρων 

δασκάλων και όσων δεν έχουν επενδύσει στη δια βίου μάθηση και «αισθάνονται πολύ 

λιγότερο επιστήμονες» (ΣΣ10), καθώς και με την αδυναμία ουσιαστικής επιβολής του 

ΣΣ στους εκπαιδευτικούς λόγω του ότι δε μπορεί να τους βλέπει συχνά (ΣΣ14).       

3 ΣΣ πρόταξαν τα προβλήματα που σχετίζονται με καταγγελίες γονέων σε 

βάρος εκπαιδευτικών της περιφέρειας ευθύνης τους. Αν και οι εν λόγω καταστάσεις 

ξεκινούν με μορφή παραπόνων των γονέων για επουσιώδη ζητήματα, τα οποία 

μεγαλοποιούν (ΣΣ1), πολύ γρήγορα γίνονται καταγγελίες επίσημου χαρακτήρα. 

Αυτές οι καταγγελίες αφορούν πράγματα «που προκύπτουν στην καθημερινή σχολική 

πραγματικότητα» (ΣΣ4), ενώ η δυσκολία αυτή συνδέεται στενά με τη συγκυρία της 

οικονομικής κρίσης: «τα προβλήματα της οικογένειας είναι στην πραγματικότητα εντός 

σχολείου (…) υπάρχει μία σύγκρουση πιέσεων…» (ΣΣ2). Η σύγκρουση αυτή αφορά 

την πίεση των γονέων και την πίεση των εκπαιδευτικών. Αν και η πίεση κάθε ομάδας 

μπορεί να έχει διαφορετική αφετηρία, η μεταξύ τους σύγκρουση  στο χώρο του 

σχολείου οδηγεί σε καταστάσεις που -αν δε μεσολαβήσει πυροσβεστική παρέμβαση 

του ΣΣ- μπορούν να εκτραχυνθούν και να καταστούν ανεξέλεγκτες. 

Οι υπόλοιπες αναφορές επικεντρώθηκαν σε εμπειρίες πιο τεχνικού 

χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, 3 ΣΣ (ΣΣ5, ΣΣ7, ΣΣ11) στάθηκαν στην έλλειψη 

γραμματειακής υποστήριξης των γραφείων τους. Τα γραφεία των ΣΣ διαθέτουν 

γραμματείες, οι οποίες, ωστόσο, είναι υποστελεχωμένες, διότι ένας μόνο γραμματέας 

δεν αρκεί για ένα γραφείο που μπορεί να στεγάζει έως και 12 ΣΣ. Η έλλειψη 

αποτελεσματικής γραμματειακής υποστήριξης σημαίνει πρόσθετο φόρτο εργασίας για 

κάθε ΣΣ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο δουλειάς γραφειοκρατικού 

χαρακτήρα: διεκπεραίωση έγγραφης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έκδοση 

αριθμών πρωτοκόλλου για υπηρεσιακά έγγραφα, διαχείριση τηλεφωνημάτων, 

σύνταξη εγγράφων για κάθε ενέργεια. 
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Τέλος, 2 ΣΣ ανέφεραν προσωπικές εμπειρίες που σχετίζονται με τη γενική 

έλλειψη χρηματοδότησης του θεσμού. Μία αναφορά σχετίζεται με την αδυναμία 

διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων: «…παλαιότερα βοηθούσε λίγο ο Δήμος, λίγο η 

Περιφέρεια, κάτι έβγαινε. Τώρα δε μπορούμε να πάρουμε τίποτα από εκεί ούτε 

μπορούμε να κινηθούμε σε χορηγίες με ιδιωτικούς φορείς» (ΣΣ3). Η άλλη σχετίζεται 

με την αδυναμία των ΣΣ να μετακινηθούν στα σχολεία της περιφέρειάς τους, καθώς 

πλέον δε δίνονται τα απαραίτητα κονδύλια. Οι καλυπτόμενες οικονομικά επισκέψεις 

να έχουν μειωθεί από 10 σε μόλις 2, γεγονός που φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση 

πολλά στελέχη του θεσμού (ΣΣ12). 

Συνοψίζοντας, μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι εμπειρίες των ΣΣ αναφορικά με 

τις δυσκολίες που έχουν βιώσει σχετίζονται με προβλήματα θεσμικού (περιοριστικό 

πλαίσιο δράσης), διαπροσωπικού (προβλήματα με εκπαιδευτικούς και γονείς 

μαθητών) και τεχνικού χαρακτήρα (έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης και 

χρηματοδότησης). Περισσότερες αναφορές συγκεντρώνουν οι εμπειρίες με 

προβλήματα διαπροσωπικού χαρακτήρα (7), ενώ έπονται οι άλλες δύο κατηγορίες 

(προβλήματα θεσμικού και τεχνικού χαρακτήρα) με 5 αναφορές η κάθε μία.    

 

6.5.18 Επιρροή δυσκολιών στην εκτέλεση των καθηκόντων των ΣΣ 

 

 Ως προς το πώς επηρεάζουν οι παραπάνω δυσκολίες και ανασταλτικοί 

παράγοντες το έργο του ΣΣ, 8 ΣΣ δήλωσαν ότι μειώνουν τη συνολική 

αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, αφού 

οι δυσκολίες οδηγούν σε αδυναμία ανταπόκρισης των ΣΣ σε όλα όσα έχουν να 

κάνουν (ΣΣ3, ΣΣ4, ΣΣ12, ΣΣ14, ΣΣ7, ΣΣ12) ή σπατάλη του πολύτιμου χρόνου τους 

(ΣΣ1) ή ακόμα και σε έλλειψη διάθεσης, η οποία είναι αναγκαία «γιατί για να 

περάσεις σε επίπεδα πιο δημιουργικά, πρέπει να νιώθεις καλά με αυτό που κάνεις» 

(ΣΣ5). 

4 άλλοι, αναφερόμενοι συνολικά στις δυσκολίες, δήλωσαν ότι αισθάνονται 

ματαιωμένοι (ΣΣ3), καθώς οι δυσκολίες «είναι λίγο σα να σου ψαλιδίζουν τα φτερά» 

(ΣΣ5) με αποτέλεσμα να «επέρχεται μία κούραση και μία αποστασιοποίηση» (ΣΣ6). 

Επίσης, υπάρχουν φορές που οι ΣΣ αισθάνονται αναξιοποίητοι, ενώ έχουν να 

προσφέρουν πολλά (ΣΣ9). 

1 ΣΣ ανέφερε ότι τα κενά της νομοθεσίας τον κάνουν να καταφεύγει σε 

αυτόνομη δράση, προσπαθώντας να ανταποκριθεί σε επείγουσες καταστάσεις της 

καθημερινότητας: «…καλούμαστε να δώσουμε λύσεις σε κενά Νόμου που ήδη έπρεπε 

το υπουργείο να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες (…) προλαβαίνεις καταστάσεις, το μόνο 

που θα μπορούσα να πω» (ΣΣ1). 

1 άλλος, αναφερόμενος στη δυσκολία των ολοένα και περισσότερων 

περιπτώσεων καταγγελιών γονέων σε βάρος εκπαιδευτικών, υποστήριξε ότι η 

συγκεκριμένη προβληματική κατάσταση επιδρά άμεσα στις προτεραιότητες που θέτει 

ο ΣΣ στη δράση του, οι οποίες είναι ανάγκη να αναπροσαρμοστούν στη νέα 

κατάσταση. Η αλλαγή των προτεραιοτήτων των ΣΣ είναι επιτακτική: «…αν μέχρι 

τώρα ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου ήτανε περισσότερο επιμορφωτικός στα 
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γνωστικά κομμάτια, τώρα έχει γίνει ξαναλέω, η ανάγκη έχει αναδυθεί πια για να είναι η 

επιμόρφωση στα θέματα των σχέσεων. Στο πώς μπορεί να απευθυνθείς σε ένα γονιό, 

στο πώς μπορείς να του πεις ότι σε προβληματίζουν κάποιες συμπεριφορές των 

παιδιών, στο πώς μπορείς να αντιληφθείς τη συμπεριφορά του παιδιού, ώστε να μην του 

«κοπανήσεις» αμέσως την ετικέτα και αρχίσεις να φοβάσαι ότι το παιδί έχει 

μαθησιακές δυσκολίες, ενώ στην πραγματικότητα είναι άλλα προβλήματα από πίσω. 

Ενώ μέχρι τώρα η προτεραιότητα ήτανε να κάνουμε διδακτική των Μαθηματικών. Αυτό 

επίσης έχει αλλάξει» (ΣΣ2). 

Άλλος 1 ΣΣ, αναφερόμενος στα προβλήματα συνεργασίας των ΣΣ με τους 

υφισταμένους εκπαιδευτικούς, υποστήριξε ότι η ιδεολογική προκατάληψη οδηγεί 

στην απόρριψη του θεσμού του ΣΣ από τους εκπαιδευτικούς: «η ιδεολογική 

διάσταση απόψεων και η προκατάληψη των εκπαιδευτικών οδηγεί στην απόρριψη του 

ΣΣ εξ ορισμού» (ΣΣ10). 

Τέλος, σε αντίθεση με την κυρίαρχη τάση που θέλει οι δυσκολίες να επιδρούν 

αρνητικά στο έργο των ΣΣ, 3 ΣΣ διαφοροποιήθηκαν υποστηρίζοντας ότι οι όποιοι 

ανασταλτικοί παράγοντες δεν επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Πιο συγκεκριμένα, 2 ΣΣ δήλωσαν ότι οι δυσκολίες επιδρούν στο έργο τους είτε με 

θετικό τρόπο (ΣΣ11) είτε επηρεάζουν αρνητικά, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό που τις 

καθιστά διαχειρίσιμες (ΣΣ8). Μόνο ένας ΣΣ του δείγματος δήλωσε πως θεωρεί ότι οι 

όποιες δυσκολίες με τις οποίες έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος ο θεσμός δεν 

καταφέρνουν τελικά να τον επηρεάσουν. Οι τοποθετήσεις Στη συνέχεια παρατίθενται 

τα αντίστοιχα αποσπάσματα: 

 

«Με επηρεάζουν θετικά, γιατί λειτουργούν ως πρόκληση, αλλά έτσι έχω αποφασίσει 

εγώ να τα βλέπω τα πράγματα για να μπορώ να επιβιώνω και να νιώθω καλά» (ΣΣ11), 

 

«Με χαλάνε λίγο, με θυμώνουνε, αλλά δεν με επηρεάζουνε. Θα κάνω πιο πολλές 

διαδικασίες, αλλά στο τέλος θα γίνει αυτό που πρέπει» (ΣΣ8), 

 

«Δε νομίζω οι δυσκολίες να επηρεάζουν το έργο μας. Θεωρώ ότι τα καταφέρνουμε 

καλά» (ΣΣ15). 

 

Συνοψίζοντας, η ανάλυση ανέδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ΣΣ του 

δείγματος της έρευνας (13 στους 15) θεωρεί ότι οι διάφορες δυσκολίες του θεσμού 

επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Βασικότερη 

επιρροή είναι η συνολική μείωση της αποτελεσματικότητας των ΣΣ. Αξιοσημείωτο 

είναι και το αίσθημα ματαίωσης που διακατέχει πολλές φορές ορισμένους από αυτούς 

εξαιτίας της επιρροής του συνόλου των δυσκολιών του θεσμού στο έργο τους. Στον 

αντίποδα, αναδείχτηκε ότι μόλις 3 στους 15 θεωρούν ότι οι δυσκολίες αδυνατούν να 

επηρεάσουν τη δράση τους.   

Στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρείται η αποτύπωση του συνόλου των 

τοποθετήσεων των ΣΣ του δείγματος σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης μίας 

συνολικής εικόνας για το ζήτημα της επιρροής που ασκούν οι δυσκολίες στην 
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εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αναλυτικότερα, στον πίνακα επιχειρείται μια 

περισσότερο συγκεκριμένη σύνδεση κάθε δυσκολίας με την αντίστοιχη επιρροή της 

όπως αυτή αναφέρθηκε από κάθε ΣΣ ξεχωριστά.   

 

Πίνακας 15: Σύνδεση δυσκολιών με τον τρόπο επιρροής τους στην εκτέλεση των 

καθηκόντων των Σχολικών Συμβούλων 

 

Σύνδεση δυσκολιών με τον τρόπο επιρροής τους στην εκτέλεση των καθηκόντων 

των Σχολικών Συμβούλων 

α/α Δυσκολία Επιρροή στα καθήκοντα 

1 Έλλειψη χρηματοδότησης για 

υποδομές γραφείου 

Μείωση αποτελεσματικότητας (ΣΣ4) 

2 Έλλειψη χρηματοδότησης για 

μετακινήσεις στην περιφέρεια 

ευθύνης 

Μείωση αποτελεσματικότητας (ΣΣ12) 

3 Μεγάλος αριθμός σχολείων ανά ΣΣ Μείωση αποτελεσματικότητας 

(ΣΣ7,14) 

4 Προβλήματα συνεργασίας με 

υφιστάμενους (ιδεολογική 

προκατάληψη) 

Απόρριψη θεσμού ΣΣ από 

εκπαιδευτικούς (ΣΣ10) 

5 Προβλήματα με γονείς μαθητών 

(καταγγελίες) 

Μείωση αποτελεσματικότητας (ΣΣ1) 

Αλλαγή προτεραιοτήτων ΣΣ (ΣΣ2) 

6 Ασάφεια/κενά νομοθεσίας Μείωση αποτελεσματικότητας 

(ΣΣ3,13) 

Αυτόνομη δράση ΣΣ (ΣΣ1) 

7 Όλες Μείωση αποτελεσματικότητας 

(έλλειψη διάθεσης) (ΣΣ5) 

8 Όλες Αίσθημα ματαίωσης (ΣΣ3,5,6,9) 

9 Όλες Απουσία επιρροής δυσκολιών στα 

καθήκοντα των ΣΣ (ΣΣ8,11,15) 

 

6.5.19 Αιτιολόγηση δυσκολιών 

 

Ως προς την αιτιολόγηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο θεσμός, 12 

στους 15 ΣΣ ανέφεραν την προχειρότητα και την αστάθεια στο σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος, οι συνθήκες 

διαμόρφωσης της σημερινής ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

χαρακτηρίζονται από κάποια διαχρονικά αδύνατα σημεία. Ο σχεδιασμός των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες «επικαλύψεις, 

αποσπασματικότητες», ενώ «δεν υπάρχει μια γενική αντιμετώπιση με όραμα» (ΣΣ11). 

Επιπλέον, στον εκπαιδευτικό χώρο «δεν έχουμε καλή οργάνωση» (ΣΣ12), αφού όλα 

είναι θέμα «πολιτικής βούλησης» (ΣΣ5), οποία έχει αποδειχτεί διαχρονικά άστατη, 

ασθενής, ασυνεπής ή και ανύπαρκτη. Ο θεσμός καλείται να λειτουργήσει σε ένα 

θεσμικό πλαίσιο που παρουσιάζει κενά (ΣΣ1) ή δεν εφαρμόζεται, όπως στην 

περίπτωση του αξιολογικού ρόλου του θεσμού, όπου νόμος υπήρχε, αλλά παρέμεινε 

ανενεργός «όπως πολλοί νόμοι στην πατρίδα μας» (ΣΣ4). Σύμφωνα με ένα ΣΣ, για 
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πολλά προβλήματα του θεσμού όπως η έλλειψη χρηματοδότησης ευθύνεται «η 

ασυδοσία των προηγούμενων ετών» (ΣΣ8), ενώ ενδεικτική είναι η αποτίμηση που 

έκανε ένας ΣΣ για τον τρόπο λειτουργίας της εκπαίδευσης: 

 

«Όλα να σου πω την αλήθεια μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας καταλαβαίνω ότι είναι 

θέμα πολιτικής, υπουργείων και χρημάτων που «πέφτουν» μέσω της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Από τη στιγμή που πέφτουν χρήματα και πρέπει να γίνεται κάτι, γι’ αυτό το 

λόγο το κάνουν, αυτή είναι η ωμή αλήθεια» (ΣΣ1). 

 

 Εκτός από τις προαναφερόμενες παλινωδίες, 3 ΣΣ στάθηκαν και στην 

αποδεικνυόμενη άγνοια των σχεδιαστών της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα 

πραγματικά δεδομένα της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης. Ενδεικτικά στοιχεία 

της άγνοιας και της προχειρότητας αποτελούν η γενική αδιαφορία της για την 

«εξαιρετικά σημαντική βαθμίδα του Νηπιαγωγείου» (ΣΣ2). Πολιτείας και ο μεγάλος 

αριθμός σχολείων ανά ΣΣ (ΣΣ2, ΣΣ13) σε εκπαιδευτικές περιφέρειες με μεγάλο 

γεωγραφικό εύρος, γεγονός που επιφέρει μεγάλη διασπορά των εκπαιδευτικών. Ένας 

άλλος ΣΣ αναφέρθηκε και στο φαινόμενο εισαγωγής εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

κάθε φορά που αλλάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου της Παιδείας. Σύμφωνα με 

τη συγκεκριμένη αναφορά, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες δε βασίζονται σε 

κάποιον οργανωμένο σχεδιασμό, αλλά σε προσωπικές φιλοδοξίες πολιτικών 

προσώπων και μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ζήτημα μεγαλύτερης ή 

μικρότερης σημασίας:     

 

«Με λίγα λόγια, κάθε υπουργός Παιδείας θέλει να αφήσει το δικό του ανεξίτηλο σημάδι 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Θέλει να καταγραφεί σαν μεταρρυθμιστής, άρα αλλάζει από 

τον τίτλο του υπουργείου, μέχρι σημαντικά πράγματα που πολλές φορές είναι όντως 

σπουδαία ως αλλαγές εννοώ. Αλλά όλοι έχουνε την πετριά μέσα του μεταρρυθμιστή» 

(ΣΣ4). 

 

Από το γενικότερο κλίμα αστάθειας και προχειρότητας στο σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής πολιτικής δεν εξαιρείται και ο θεσμός των ΣΣ. Ένας ΣΣ ανέφερε ότι 

διαχρονικά διαπιστώνεται «πολιτική αδιαφορία της Κυβέρνησης για το ΣΣ», αφού 

γενικά «οι απόψεις των ΣΣ δε λαμβάνονται υπόψη από το υπουργείο» κατά τη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για ζητήματα που αφορούν το θεσμό (ΣΣ7). 

Ένας άλλος ΣΣ ανέφερε ότι: 

 

«Νομίζω πως από την αρχή υπήρχε μια αμφιθυμία από την πλευρά της ηγεσίας, τους 

ήθελε και δεν τους ήθελε τους Σχολικούς Συμβούλους. Είναι σαν να μην ξέρει τι να μας 

κάνει ακριβώς. Όταν θυμάται ότι κάτι πρέπει να περάσει, μας θυμάται. Μετά δεν μας 

θυμάται, γιατί δυστυχώς η εκπαίδευση λειτουργεί ως διοικητικό κομμάτι και δεν δίνουν 

μεγάλη βαρύτητα στο παιδαγωγικό. Δηλαδή εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι το 

διοικητικό: οι τοποθετήσεις, οι αποσπάσεις, οι συγχωνεύσεις των σχολείων. (…) 

Νομίζω ότι (ενν. το παιδαγωγικό κομμάτι) είναι σε πάρα πολύ δεύτερη μοίρα. Δεν 
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βλέπω ότι νοιάζονται για το παιδαγωγικό κομμάτι καθαρά και αυτό φαίνεται... 

Επομένως όταν δε νοιάζεται η ηγεσία για αυτό το πράγμα, δε θα νοιαστεί για τα στελέχη 

που ασκούν μόνο παιδαγωγικά καθήκοντα» (ΣΣ3). 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο αντίθετες μεταξύ τους τοποθετήσεις 

που έγιναν από 2 ΣΣ σχετικά με την οργάνωση και οριοθέτηση του θεσμού από την 

Πολιτεία. Αν και οι δύο συμφωνούν ότι η φιλοσοφία που περιέβαλε από την αρχή το 

πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού είναι προβληματικό και διακρίνουν αμφότεροι έναν 

εξουσιαστικό χαρακτήρα του θεσμού, εντούτοις διαφοροποιούνται ως προς το τι 

ακριβώς αποτελεί το πρόβλημα. Στην πρώτη περίπτωση, ο συνεντευξιαζόμενος ΣΣ 

(ΣΣ6) διακρίνει την ύπαρξη μίας λογικής εξουσίας του θεσμού των ΣΣ, η οποία τους 

κάνει να αποστασιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς και να γίνονται βαθμιαία 

μέρος του συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης. Στη δεύτερη περίπτωση (ΣΣ14), η 

φιλοσοφία που περιέβαλε το θεσμό εξαρχής τον απέκλεισε από κάθε δυνατότητα 

άσκησης εξουσιαστικού ρόλου. Σύμφωνα με αυτόν τον ΣΣ, ο θεσμός θα έπρεπε να 

διαθέτει εξουσιαστικό ρόλο, διότι σήμερα αδυνατεί να επιβάλλει πράγματα στους 

εκπαιδευτικούς (όπως λ.χ. αλλαγές στον τρόπο που διδάσκουν), αφού η εφαρμογή 

των προτάσεων του ΣΣ επαφίεται αποκλειστικά στην προσωπική βούληση και 

διάθεση κάθε εκπαιδευτικού.      

 

«…ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου όπως έχει δομηθεί δεν είναι ξεκάθαρος και  

οριοθετημένος και τα ουσιαστικά προσόντα δε διερευνήθηκαν επί της ουσίας, και 

γαλουχήθηκε με μία λογική ουσιαστικά εξουσίας του ρόλου του, αποστασιοποιημένος 

από την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Και ως κομμάτι της ελληνικής 

διαδικασίας και της ελληνικής εκπαίδευσης, στην τοπικότητα και την ιστορικότητα είναι 

και αυτός ένα μέρος του συστήματος» (ΣΣ6), 

 

«…ο θεσμός έτσι όπως λειτουργεί ξεκίνησε με τη φιλοσοφία ότι δεν πρέπει να έχουν οι 

εκπαιδευτικοί από πάνω τους κάποιον που θα πρέπει να δίνει διαταγές, να επιβάλλει, 

να τιμωρεί όπως ήταν κάποτε ο Επιθεωρητής. Και αυτό δημιουργήθηκε, αυτός ο ρόλος 

μ’ αυτή τη μορφή, ο οποίος όμως δεν έχει πάντα τα αποτελέσματα, γιατί ο Σύμβουλος 

επαφίεται στη γνώμη του κάθε εκπαιδευτικού, να ακούσει, να υιοθετήσει, να εφαρμόσει, 

εάν θέλει δηλαδή…» (ΣΣ14). 

 

Τέλος, απόδειξη προχειρότητας αποτελεί και η έμφαση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στη στελέχωση των διαφόρων θεσμών με πρόσωπα που διαθέτουν τυπικά 

προσόντα, αλλά όχι ουσιαστικές και πραγματικές δυνατότητες. Η διαπίστωση αυτή 

αναφέρθηκε τόσο για τη στελέχωση του θεσμού του ΣΣ (ΣΣ6, βλέπε το παραπάνω 

απόσπασμα) όσο και για το θεσμό του διευθυντή σχολικής μονάδας (ΣΣ8). Στην 

περίπτωση των διευθυντών, αν και διαθέτουν τυπικά προσόντα και θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν ουσιαστικά το έργο του ΣΣ, η έλλειψη διαχειριστικών ικανοτήτων από 

αυτούς επιφέρει την ανάδυση πολλών προβλημάτων στις σχολικές μονάδες, τα οποία 

τελικά καλείται να διαχειριστεί ο ΣΣ.    
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9 ΣΣ ανέφεραν ως αιτία των δυσκολιών του θεσμού την αλληλεπίδραση της 

κοινωνίας με την εκπαίδευση. Οι εν λόγω ΣΣ διέκριναν δύο διαστάσεις στην 

αλληλεπιδραστική σχέση της κοινωνίας με το εκπαιδευτικό σύστημα: την επίδραση 

της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας (6 αναφορές) και ζητήματα που αφορούν 

την εθνική ιδιοσυγκρασία και κουλτούρα (5 αναφορές). 

Η διάσταση που αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αποτελεί για 

ορισμένους ΣΣ καθοριστικό παράγοντα αιτιολόγησης των δυσκολιών του θεσμού. Η 

γενική αντίληψη που συνοψίζει την άποψη των εν λόγω ΣΣ είναι ότι «οι δυσκολίες 

έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά της χώρας» (ΣΣ15) και με το ότι «η οικονομική 

κρίση επηρεάζει την κατάσταση» στην εκπαίδευση (ΣΣ13). Οι συγκεκριμένες 

αναφορές αφορούν κυρίως την έλλειψη χρηματοδότησης του θεσμού και του 

εκπαιδευτικού συστήματος ευρύτερα, η οποία έχει προκύψει από την επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης της χώρας. 

Η διάσταση που αφορά την εθνική ιδιοσυγκρασία και κουλτούρα σχετίζεται 

με το γεγονός ότι όποια αλλαγή συμβαίνει στην κοινωνία επιδρά και στον τομέα της 

εκπαίδευσης: «Γενικά το ένα τραβάει το άλλο, είμαστε σε μια αλυσίδα που όλοι 

επηρεάζονται και γίνεται ένας κύκλος χωρίς κανένας να έχει το τσαγανό να σταματήσει 

κάτι και να βάλει όρια, κανόνες κ.λπ.» (ΣΣ1). Ένας ΣΣ ανέφερε ότι, εκτός από την 

οικονομική, στην κοινωνία υπάρχει και αξιακή κρίση που αφορά τις διαπροσωπικές 

σχέσεις των πολιτών (ΣΣ8). Η κοινωνία, αντανακλώμενη στους εξωσχολικούς φορείς, 

δεν αναγνωρίζει το ανθρωπιστικό έργο των ΣΣ, αφού ερμηνεύει την εκπαίδευση με 

τεχνοκρατικό τρόπο (ΣΣ12). Επιπλέον, «η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την 

αξιολόγηση γεννά επιφυλακτικότητα και φόβο (…) λόγω της ιδιοσυγκρασίας μας ως 

λαός απορρίπτουμε κάθε τι που έρχεται από ανώτερους ιεραρχικά ιστάμενους, όντας 

προκατειλημμένοι» (ΣΣ10). Τελικά, «υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα γενικά στη 

χώρα» (ΣΣ11). 

4 ΣΣ ανέφεραν ως αιτία εκδήλωσης των δυσκολιών του θεσμού τη 

λανθασμένη εργασιακή κουλτούρα στην εκπαίδευση. Στο χώρο της εκπαίδευσης 

«έχει αναπτυχθεί μια εργασιακή κουλτούρα (…), η οποία έχει πάρα πολλά αρνητικά 

στοιχεία. (…) Έχουμε ξεχάσει όλοι μας, και ειδικότερα εμείς οι παλαιότερες γενιές και 

κάνουμε μεγάλο κακό και στις νεότερες, ότι εμείς πληρωνόμαστε, επειδή υπάρχει ένα 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο. Γι’ αυτό και μόνο. Δεν είμαστε αυθύπαρκτοι. (…) 

Έχει αναπτυχθεί μία συγκεκριμένη κουλτούρα. Το όχι για παράδειγμα θεωρούμε πως 

είναι μία λέξη που είναι υποχρέωσή μας να πούμε πριν καν γίνει μία πρόταση. Λέω κάτι 

απλό. Δε συζητάμε πάρα πολύ μέσα στα σχολεία μας για παιδαγωγικά ζητήματα. (…) 

Δεν είναι κάτι μέσα στην κουλτούρα μας» (ΣΣ4). Προβληματικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με τη διαμόρφωση της εργασιακής κουλτούρας στην εκπαίδευση 

θεωρήθηκαν η ύπαρξη διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών (ΣΣ9), η προσκόλληση 

των εκπαιδευτικών σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (ΣΣ10) και η έλλειψη 

ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του ΣΣ και των εκπαιδευτικών (ΣΣ13). 

Τέλος, 2 ΣΣ (ΣΣ5, ΣΣ6) υποστήριξαν ότι αιτία των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν αποτελεί η απουσία αξιολόγησης του θεσμού των ΣΣ, ώστε να 

εντοπιστούν αδυναμίες και να γίνουν βελτιώσεις: «…δεν έχει υπάρξει καν αξιολόγηση 
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του θεσμού, να δούμε τι κάναμε τόσα χρόνια, οπότε να υπάρξουν και κάποιες 

τροποποιήσεις, βελτιώσεις, καταργήσεις καθηκόντων, πρόσθετα καθήκοντα ίσως; (…) 

Γενικά δεν έχουμε αξιολόγηση. Ούτε εμείς αξιολογούμαστε για το έργο μας, το οποίο 

επίσης είναι ένα θέμα» (ΣΣ5). Επίσης, «…οι Σχολικοί Σύμβουλοι πήραν το τίτλο, 

απέκτησαν τυπικά προσόντα, αλλά ουσιαστικά προσόντα δεν υπήρχανε πάντα για να 

επιτελέσουν αυτόν τον ρόλο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ως πρόσφατος εκπαιδευτικός 

στην τάξη το νιώθω ότι κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι δεν είχανε και πολλά πράγματα να 

μου πουν. (…) Επίσης θεωρώ ότι όταν δεν υπήρχε αξιολόγηση και από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς προς το πρόσωπο του Συμβούλου ήταν ένα πολύ κενό κομμάτι. (…) 

Μπορεί να υπήρχε ας πούμε ένας πολύ καλός εκπαιδευτικός, ή ένας πολύ καλός 

άνθρωπος Σύμβουλος, αλλά να μην είχε τα επιστημονικά εχέγγυα για να σε βοηθήσει σε 

κάτι άλλο και να σε πάει παραπέρα» (ΣΣ6). 

Συνοπτικά, οι ΣΣ του δείγματος ονομάτισαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία ως 

βασικές αιτίες των δυσκολιών του θεσμού την αστάθεια και την προχειρότητα του 

σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και την αλληλεπίδραση της κοινωνίας-

εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία έχει δύο διαστάσεις: 1) την έλλειψη 

χρηματοδότησης της εκπαίδευσης λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας 

και 2) την επίδραση της γενικότερης κουλτούρας της κοινωνίας και της εθνικής 

ιδιοσυγκρασίας στα εκπαιδευτικά πράγματα. Ακολουθούν η από χρόνια καλλιέργεια 

μιας λανθασμένης εργασιακής νοοτροπίας στον εκπαιδευτικό χώρο και η απουσία της 

αξιολόγησης του θεσμού τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποτελούν τους αποδέκτες της συνολικής δράσης του 

θεσμού.    

              

Συνόψιση αποτελεσμάτων για τις δυσκολίες στο έργο των Σχολικών Συμβούλων 

 

Η ανάλυση των απαντήσεων για το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα ανέδειξε τις 

απόψεις των ΣΣ για τα παρακάτω θέματα: 

 

1. την ικανοποίηση που λαμβάνουν από το επάγγελμά τους, 

2. τις βασικότερες δυσκολίες του θεσμού και της σχεδιαζόμενης διαδικασίας 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, 

3. τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός σχετικά με δυσκολίες που έχουν 

συναντήσει στο έργο τους, 

4. τον τρόπο επιρροής των δυσκολιών στο έργο τους, καθώς και  

5. την αιτιολόγηση των δυσκολιών του θεσμού. 

 

Επιχειρώντας μία συνοπτική σύνθεση των αποτελεσμάτων, από την έρευνα 

προκύπτει ότι το σύνολο των ΣΣ αισθάνεται προσωπική ικανοποίηση από το 

επάγγελμα που ασκεί, αλλά αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλοί ανασταλτικοί 

παράγοντες, δυσκολίες και προβλήματα που κλονίζουν το προσωπικό τους αυτό-

συναίσθημα. 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 186 
 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι βασικότερη δυσκολία 

στο έργο των ΣΣ με κριτήριο τον αριθμό των αναφορών αποτελεί η γενική έλλειψη 

χρηματοδότησης του θεσμού. Ακολουθούν η αδιαφορία της Πολιτείας για την 

εκπαίδευση γενικότερα και το θεσμό ειδικότερα, ενώ έπονται ο μεγάλος αριθμός 

σχολείων και εκπαιδευτικών που έχει κάθε ΣΣ στην περιφέρειά του, καθώς και τα 

διάφορα προβλήματα συνεργασίας με άλλα πρόσωπα του εκπαιδευτικού χώρου. 

Σημαντικό αριθμό αναφορών συγκεντρώνουν και τα προβλήματα που σχετίζονται με 

γονείς όπως και η ασάφεια και τα κενά της νομοθεσίας αναφορικά με τη δράση και 

τις αρμοδιότητες του θεσμού. Η εικόνα των βασικών δυσκολιών του θεσμού 

συμπληρώνεται με την εμπλοκή του διοικητικού έργου στο παιδαγωγικό. 

Συνδυαστικά, αν και ορισμένες από τις δυσκολίες αφορούν αποκλειστικά ένα 

συγκεκριμένο ρόλο του θεσμού (λ.χ. τα προβλήματα με τους γονείς αφορούν τον 

εξισορροπητικό ρόλο), οι περισσότερες δυσκολίες είναι γενικές και αφορούν τη 

συνολική δράση του, καθώς και το σύνολο των ρόλων που τον απαρτίζουν.   

Αντίστοιχα, οι προσωπικές εμπειρίες των ΣΣ αναφορικά με τις δυσκολίες 

που έχουν βιώσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σχετίζονται με 

προβλήματα διαπροσωπικού (προβλήματα με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών), 

θεσμικού (περιοριστικό πλαίσιο δράσης), και τεχνικού χαρακτήρα (έλλειψη 

γραμματειακής υποστήριξης και χρηματοδότησης). 

Επιπλέον, οι ΣΣ που έλαβαν μέρος στην έρευνα υποστήριξαν ότι οι 

κυριότερες δυσκολίες της σχεδιαζόμενης διαδικασίας αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών από τους ΣΣ είναι: 1) ο μικρός αριθμός των στελεχών του θεσμού, ο 

οποίος καλείται να αξιολογήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, καθώς και 

2) η γενική απουσία κουλτούρας αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό χώρο.   

Ως προς την επιρροή των δυσκολιών, η ανάλυση ανέδειξε ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία των ΣΣ του δείγματος της έρευνας θεωρεί ότι οι διάφορες δυσκολίες του 

θεσμού επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Βασικότερη επιρροή είναι η συνολική μείωση της αποτελεσματικότητας των ΣΣ. 

Αξιοσημείωτο είναι και το αίσθημα ματαίωσης που διακατέχει πολλές φορές 

ορισμένους από αυτούς εξαιτίας της επιρροής του συνόλου των δυσκολιών του 

θεσμού στο έργο τους. Στον αντίποδα, αναδείχτηκε ότι μόλις 3 στους 15 θεωρούν ότι 

οι δυσκολίες αδυνατούν να επηρεάσουν τη δράση τους.   

Ολοκληρώνοντας, οι ΣΣ του δείγματος ονομάτισαν στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία ως βασικές αιτίες των δυσκολιών του θεσμού την αστάθεια και την 

προχειρότητα του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και την αλληλεπίδραση 

της κοινωνίας-εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία έχει δύο διαστάσεις: 1) την 

έλλειψη χρηματοδότησης της εκπαίδευσης λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της 

χώρας και 2) την επίδραση της γενικότερης κουλτούρας της κοινωνίας και της 

εθνικής ιδιοσυγκρασίας στα εκπαιδευτικά πράγματα. Αιτίες εμφάνισης δυσκολιών 

αποτελούν και η λανθασμένη εργασιακή νοοτροπία στον εκπαιδευτικό χώρο, καθώς 

και η καθολική έλλειψη αξιολόγησης του θεσμού. 

Συμπερασματικά, αν και όλοι οι ΣΣ λαμβάνουν ικανοποίηση από το 

επάγγελμά τους, υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο έργο τους με βασικότερες την 
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έλλειψη χρηματοδότησης του θεσμού, την αδιαφορία της Πολιτείας, τον πολύ 

μεγάλο αριθμό σχολείων και εκπαιδευτικών που έχουν στις περιφέρειες ευθύνης 

τους, καθώς και προβλήματα συνεργασίας με άλλα πρόσωπα του εκπαιδευτικού 

χώρου. Ανάλογες είναι και οι προσωπικές εμπειρίες κάθε ΣΣ που επιβεβαιώνουν 

την ύπαρξη των δυσκολιών. Βασικές δυσκολίες της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών αποτελούν ζητήματα τεχνικού (μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών) 

και θεσμικού-κοινωνικού χαρακτήρα (απουσία κουλτούρας αξιολόγησης). Η 

πλειοψηφία ανέδειξε ως βασική επιρροή των δυσκολιών στο έργο των ΣΣ τη 

μείωση της συνολικής αποτελεσματικότητας της δράσης τους και τη δημιουργία 

ενός αισθήματος ματαίωσης, ενώ μειοψηφική είναι η τάση που θέλει οι 

δυσκολίες να μην επηρεάζουν το έργο των ΣΣ. Βασικές αιτίες ύπαρξης των 

δυσκολιών του θεσμού αποτελούν η προχειρότητα και η αστάθεια στο σχεδιασμό 

της εκπαιδευτικής πολιτικής από την Πολιτεία, καθώς και η επίδραση των 

δυσμενών οικονομικών συνθηκών της κοινωνίας μαζί με αρνητικά 

χαρακτηριστικά της εθνικής ιδιοσυγκρασίας και κουλτούρας στο εκπαιδευτικό 

σύστημα.    

 

 

6.6 ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο ολοκληρώνει την παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια είναι: «Με ποιους τρόπους οι παραπάνω παράγοντες και 

δυσκολίες θα μπορούσαν να ξεπεραστούν;». Η διερεύνηση των τρόπων υπέρβασης 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο θεσμός είναι σημαντικός, καθώς αναδεικνύει 

εκείνες τις ενέργειες που μπορούν να επιδράσουν αποφασιστικά στην εξάλειψή τους. 

Μάλιστα, το γεγονός ότι διατυπώνονται απόψεις από τα ίδια τα πρόσωπα που 

στελεχώνουν το θεσμό, τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τις πραγματικές συνθήκες 

εργασίας και την καθημερινότητα ενός ΣΣ, ενισχύει περαιτέρω την παραπάνω άποψη 

που υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες του θεσμού μπορούν να αντιμετωπιστούν.    

 

6.6.20 Τρόποι υπέρβασης δυσκολιών  

 

Οι ΣΣ του δείγματος θεωρούν ότι υπάρχουν τρόποι υπέρβασης των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζει ο θεσμός. Οι περισσότεροι, 9 από τους 15, ανέφεραν ως βασικό 

τρόπο υπέρβασης την καλή διαχείριση της εκπαιδευτικής πολιτικής από την 

Πολιτεία. Η καλή διαχείριση νοηματοδοτήθηκε διαφορετικά από κάθε ΣΣ, καθώς 

κάθε ένας από αυτούς ανέφερε διαφορετικές ενέργειες, αποφάσεις και πρακτικές που 

συγκροτούν ένα αποτελεσματικό διαχειριστικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν: 1) 

η υιοθέτηση μιας ενιαίας γραμμής στην εκπαίδευση με θέσπιση μακροπρόθεσμων 

στόχων προκειμένου «να δούμε τα πράγματα συνολικά» (ΣΣ11), 2) η αλλαγή 

προσανατολισμού της Παιδείας προκειμένου να γίνει περισσότερο ανθρωπιστική και 

να εξαλειφθεί ο τεχνοκρατισμός (ΣΣ12) και ο διοικητισμός (ΣΣ3) από τα σχολεία, 3) 

η θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού προκειμένου να υπάρχει 
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η αίσθηση σε όλους ότι «αυτό που κάνεις είναι το σωστό» και οι γονείς να σέβονται 

τους εκπαιδευτικούς (ΣΣ1), καθώς και 4) «το να αρχίσουμε να ακούμε ο ένας τον 

άλλο», δηλαδή να υπάρχει συστηματική και τακτική ενημέρωση «από τους πολύ πάνω 

προς τους πολύ κάτω και αντίστροφα» (ΣΣ2), σε κάθε ζήτημα να υπάρχουν 

αντιπροτάσεις (ΣΣ4) και οι ΣΣ να εμπλέκονται ουσιαστικά σε όλες τις αποφάσεις που 

λαμβάνει το υπουργείο (ΣΣ7). Επίσης, 2 από τους 9 (ΣΣ13, ΣΣ15) αναφέρθηκαν στην 

ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού μέσω προσλήψεων προσωπικού, ώστε να μικρύνει η 

περιοχή ευθύνης του καθενός και να έχουν περισσότερο χρόνο να μοιράσουν στα 

σχολεία σε επιμορφωτικές συναντήσεις προκειμένου να έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα, «κάτι που ζητάνε και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί» (ΣΣ13). Αναφορικά με 

την αποτελεσματικότητα των επιμορφώσεων, ο ένας από αυτούς (ΣΣ15) πρότεινε την 

παροχή εξωτερικών κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, όπως λ.χ. μία συμβολική 

αμοιβή.   

4 ΣΣ (ΣΣ 3,4,5,12) ανέφεραν ότι οι δυσκολίες του θεσμού μπορούν να 

ξεπεραστούν με την επίδειξη ισχυρής πολιτικής βούλησης. Για αυτή τη μερίδα των 

ΣΣ, οι πολιτικές αποφάσεις θα μπορούσαν να λύσουν πολλά από τα κακώς κείμενα 

που ταλανίζουν το θεσμό. Κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να γίνει περισσότερο μέσα από 

την πολιτική που εκπέμπεται από την Πολιτεία» (ΣΣ12), άποψη που αναδεικνύει ότι η 

καλή διαχείριση της εκπαιδευτικής πολιτικής προϋποθέτει την επίδειξη ισχυρής 

πολιτικής βούλησης. Επιπρόσθετα, 3 ΣΣ ανέφεραν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να 

βελτιωθεί με την ύπαρξη ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση 

και το θεσμό. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά ενός ΣΣ: «Δεν χρειάζεται να είναι 

πολύπλοκο. Όπως οι κανόνες του νηπιαγωγείου: πρέπει να είναι λίγοι και σαφείς και 

ξεκάθαροι. Δηλαδή ούτε πάρα πολλοί, γιατί χανόμαστε. Ας είναι λίγοι και σαφείς και 

σταθεροί. Ξέρετε στο νηπιαγωγείο λέμε ότι οι κανόνες έχουν αυτές τις ιδιότητες 

δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον για το παιδί και για να αναπτυχθεί. Ακριβώς (το 

ίδιο) ισχύει για τους εκπαιδευτικούς. Ένα σταθερό, ασφαλές περιβάλλον για να 

μπορέσουν να αναπτυχθούν και αυτοί» (ΣΣ2).  

Εκτός από τις παραπάνω απόψεις, οι οποίες στο σύνολό τους αναφέρονται 

στην εφαρμογή μίας αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής από την 

Πολιτεία, διατυπώθηκαν και ορισμένες άλλες απόψεις σχετικά με τους τρόπους 

υπέρβασης των δυσκολιών του θεσμού. Πιο συγκεκριμένα, 2 ΣΣ ανέφεραν ότι η 

κατάσταση μπορεί να αλλάξει αν αλλάξει η εργασιακή κουλτούρα που είναι 

παγιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα σχολεία πρέπει να γίνουν τελείως 

ανοιχτά και η επικοινωνία τους με την κοινωνία να είναι αμφίδρομη και συνεχής 

(ΣΣ4), ενώ και η λογική των κεκτημένων δικαιωμάτων «πρέπει να τελειώσει», καθώς 

«δεν έχουμε οδηγηθεί πουθενά» (ΣΣ6). Μιλώντας πιο γενικά, ο ίδιος ΣΣ (ΣΣ6) 

πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να αλλάξει η εκπαίδευση, αν δεν αλλάξει συστημικά μια 

ολόκληρη κοινωνία», ανάγοντας την ευρύτερη κοινωνική αλλαγή ως τρόπο 

υπέρβασης των δυσχερειών της εκπαίδευσης. Ένας ΣΣ δήλωσε ότι το ίδιο το 

πρόσωπο του Συμβούλου μπορεί να αποσοβήσει δυσάρεστες καταστάσεις, καθώς 

«αυτό που προσπαθείς κάθε φορά να κάνεις είναι να είσαι κοντά στους εκπαιδευτικούς, 

να τους δείξεις ότι είσαι για να βοηθήσεις και όχι για να τους κρίνεις» (ΣΣ10). Ένας 
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άλλος δήλωσε ότι διευθυντές σχολικών μονάδων με ικανότητες είναι αυτοί που 

μπορούν να λύσουν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΣ, διευκολύνοντας έτσι 

ουσιαστικά το έργο του (ΣΣ8). 

Αν και η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος των ΣΣ θεωρεί ότι υπάρχουν 

τρόποι υπέρβασης των δυσκολιών, εντούτοις 2 από αυτούς εξέφρασαν κάποιες 

επιφυλάξεις. 1 ΣΣ δήλωσε ότι οι δυσκολίες του θεσμού δεν μπορούν να 

ξεπεραστούν, καθώς υπήρχαν πάντα, ενώ σε κάθε περίπτωση η υπέρβαση των 

δυσκολιών είναι ένα θέμα που «σχετίζεται με την ιδεολογική προσέγγιση και τις αξίες 

κάθε ΣΣ» (ΣΣ15). Τέλος, 1 ΣΣ δήλωσε άγνοια για το πώς θα μπορούσε ο θεσμός να 

υπερβεί όσα τον ταλανίζουν αναφέροντας χαρακτηριστικά: «…αν το είχα απαντήσει 

θα το είχα στείλει και στο υπουργείο Παιδείας και θα τους έλεγα, ότι το πρόβλημα της 

εκπαίδευσης είναι αυτό» (ΣΣ10). 

Συγκεντρωτικά, το σύνολο των απόψεων των ΣΣ για τους τρόπους υπέρβασης 

των δυσκολιών του θεσμού απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο γίνεται 

αντιστοίχιση των απαντήσεων κάθε ΣΣ με τους τρόπους που ανέφερε: 

 

Πίνακας 16: Τρόποι υπέρβασης δυσκολιών στο έργο των Σχολικών Συμβούλων 

 

Τρόποι υπέρβασης δυσκολιών στο έργο των Σχολικών Συμβούλων 

α/α Τρόπος υπέρβασης ΣΣ που 

αναφέρθηκαν 

Σύνολο 

αναφορών 

1 Καλή διαχείριση εκπαιδευτικής 

πολιτικής 

1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 

13, 15 

9 

2 Πολιτική βούληση 3, 4, 5, 12 4 

3 Σαφές νομοθετικό πλαίσιο 2, 4, 14 3 

4 Αλλαγή εργασιακής κουλτούρας στην 

εκπαίδευση 

4, 6 2 

5 Αλλαγή κοινωνίας 6 1 

6 Αποτελεσματική δράση ΣΣ 10 1 

7 Αποτελεσματική δράση Διευθυντή 

σχολικής μονάδας 

8 1 

8 Αδυναμία/άγνοια υπέρβασης 

δυσκολιών θεσμού 

9 (αδυναμία) 

10 (άγνοια) 

2 

 

Ως προς την υπέρβαση των δυσκολιών της αξιολόγησης, 2 ΣΣ (ΣΣ2, ΣΣ4) 

υποστήριξαν ότι «κλειδί» αποτελεί η αλλαγή της νοοτροπίας που υπάρχει στον 

εκπαιδευτικό χώρο για την αξιολόγηση. Αυτή η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη, καθώς 

μόνο αλλάζοντας νοοτροπία θα φύγει σε πρώτη φάση ο σχετικός φόβος για την 

αξιολόγηση και θα μπορέσουν όλοι να τη δουν σαν κάτι που χρειάζεται για να 

βελτιωθεί η κοινωνία. Παράλληλα, απαραίτητη είναι και η αξιοποίηση 

αντιπροτάσεων για το ζήτημα της αξιολόγησης στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 

διαλόγου όπου ακούγονται όλες οι απόψεις. Ολοκληρώνοντας, 1 ΣΣ (ΣΣ1) εξέφρασε 

την άποψη ότι οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν αν οι ΣΣ γίνουν πιο ευέλικτοι 

στη διαχείριση της υπόθεσης της αξιολόγησης, καθώς και αν το σώμα των ΣΣ 
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υιοθετήσει μια κοινή γραμμή σχετικά με το θεσμό της αξιολόγησης προκειμένου οι 

ΣΣ «να μην εκτεθούμε σε κάποια ζητήματα». 

 

Συνόψιση αποτελεσμάτων για τους τρόπους υπέρβασης των δυσκολιών των 

Σχολικών Συμβούλων 

 

Επιχειρώντας ένα σύντομο σχολιασμό των παραπάνω αποτελεσμάτων, 

διαπιστώνεται ότι καθοριστικός παράγοντας στην υπέρβαση των δυσκολιών των ΣΣ 

αποτελεί η πολιτική βούληση. Μόνο αν υπάρξει ουσιαστικό ενδιαφέρον από την 

Πολιτεία θα μπορέσουν να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με 

τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

(α) χάραξη ενιαίας γραμμής για την εκπαίδευση με θέσπιση συγκεκριμένων 

μακροπρόθεσμων στόχων,   

(β) δημιουργία σαφούς νομοθετικού πλαισίου για το θεσμό και γενικότερη 

κατοχύρωση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, 

(γ) αλλαγή προσανατολισμού της Παιδείας, ώστε να γίνει περισσότερο ανθρωπιστική 

και λιγότερο τεχνοκρατική, 

(δ) καθιέρωση ουσιαστικής συμμετοχής του θεσμού στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων που τον αφορούν, 

(ε) ενίσχυση του θεσμού με δημιουργία περισσότερων θέσεων ΣΣ ανά την 

Επικράτεια.  

 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι ΣΣ επιρρίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το έργο της 

υπέρβασης των δυσκολιών του θεσμού στην Πολιτεία, όπως μαρτυρά ο αριθμός των 

σχετικών αναφορών. Από εκεί και πέρα, άλλοι πυλώνες αντιμετώπισης των 

προβλημάτων για τους ΣΣ (οι οποίοι όμως συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό 

αναφορών) αποτελούν η παράλληλη αλλαγή κοινωνίας-εκπαιδευτικού συστήματος, 

οι προσεκτικοί χειρισμοί του ίδιου του ΣΣ στο έργο του και η δράση διευθυντών 

σχολείων που έχουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Για την υπέρβαση των 

δυσκολιών της αξιολόγησης, καθοριστικοί παράγοντες αναδεικνύονται η αλλαγή της 

νοοτροπίας στον εκπαιδευτικό χώρο και η υιοθέτηση μιας ευέλικτης και υπεύθυνης 

στάσης του σώματος των ΣΣ. Συμπερασματικά, οι απόψεις των ΣΣ της έρευνας 

αναδεικνύουν ότι ο θεσμός αδυνατεί να ξεπεράσει μόνος του τα προβλήματα που τον 

ταλανίζουν και χρειάζεται ενίσχυση και στήριξη από την Πολιτεία. 

Συμπερασματικά, για τη μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος, οι δυσκολίες 

του θεσμού είναι αντιμετωπίσιμες, με μόνο 2/15 ΣΣ να εκφράζονται αρνητικά για 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Βασικοί τρόποι υπέρβασης των δυσκολιών αποτελούν η 

καλή διαχείριση της εκπαιδευτικής πολιτικής από την Πολιτεία με 

συνεπαγόμενη επίδειξη ισχυρής πολιτικής βούλησης προς αυτή την κατεύθυνση 

και η διαμόρφωση ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για το θεσμό.  
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6.7 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ 

 

Συνολικά, οι απαντήσεις των ΣΣ σε κάθε ερώτηση της συνέντευξης 

ακολουθούν μία κυμαινόμενη πορεία. Αναλυτικότερα, οι ΣΣ δείχνουν να ταυτίζονται 

σε μεγάλο βαθμό στις απαντήσεις τους σχετικά με τη νοηματοδότηση και περιγραφή 

των ρόλων τους, χωρίς αυτό να ισχύει για τις υπόλοιπες απαντήσεις τους στα επόμενα 

ερωτήματα που ανήκουν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα, οι ΣΣ 

συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό στην περιγραφή των ρόλων του θεσμού, 

αναδεικνύοντας 4 βασικούς ρόλους: τον επιμορφωτικό, τον υποστηρικτικό-

ενισχυτικό, τον καθοδηγητικό και τον εξισορροπητικό. Οι ρόλοι αυτοί προβλέπονται 

με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια από το Καθηκοντολόγιο του θεσμού, εκτός από 

τη διάσταση του εξισορροπητικού ρόλου που αφορά τη διαμεσολαβητική παρέμβαση 

του ΣΣ σε έντονες διαφωνίες και διαμάχες γονέων μαθητών και εκπαιδευτικών. Εκτός 

από τους παραπάνω ρόλους, η ανάλυση ανέδειξε και την ύπαρξη του αξιολογικού και 

του εποπτικού ρόλου του θεσμού. Ωστόσο, οι ΣΣ δε φαίνεται να τους θεωρούν 

βασικούς, καθώς οι συνολικές αναφορές σε αυτούς είναι εξαιρετικά περιορισμένες 

συγκριτικά με τους βασικούς ρόλους. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτοί οι δύο ρόλοι 

βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση, καθώς αμφότεροι δεν εφαρμόστηκαν ποτέ: ο 

αξιολογικός δεν ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά ποτέ αν και υπήρχε η σχετική θεσμική 

πρόβλεψη, ενώ ο εποπτικός δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς ο θεσμός -ήδη από την 

ίδρυσή του- σχεδιάστηκε απογυμνωμένος από κάθε δυνατότητα πραγματικής 

επιβολής των ΣΣ στους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς των περιφερειών τους, σε μια 

προσπάθεια να ξεχαστούν οι αυθαιρεσίες της εποχής του επιθεωρητισμού.    

Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει στα επόμενα ερωτήματα που αφορούν 

τις αναμενόμενες ενέργειες του θεσμού, τις προσωπικές επιδιώξεις και 

προτεραιότητες, τα κριτήρια ικανοποίησης από τα αποτελέσματα του έργου καθώς 

και τη σημαντικότητα του ρόλου. Σε κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα δόθηκαν 

ποικίλες απαντήσεις, γεγονός αναμενόμενο, αφού άπτονται θεμάτων που σχετίζονται 

σε μεγάλο βαθμό με την ατομική-προσωπική δράση κάθε ΣΣ. Το προσωπικό στοιχείο 

φαίνεται να είναι πιο έντονο στις ερωτήσεις που αφορούν τις προσωπικές επιδιώξεις 

και προτεραιότητες, ενώ υποχωρεί σε εκείνες που αφορούν τις αναμενόμενες 

ενέργειες και τη σημαντικότητα του θεσμού. Έτσι, οι βασικότερες αναμενόμενες 

ενέργειες αντανακλούν τους βασικούς ρόλους του θεσμού, ενώ και η σημαντικότητα 

του θεσμού κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, αφού 11/15 ΣΣ συμφωνούν ότι ο 

ρόλος τους είναι σημαντικός αφού αφορά την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και στις ερωτήσεις του δεύτερου ερευνητικού 

ερωτήματος. Δεν απαντάται πουθενά ομοφωνία, αντίθετα παρατηρείται η ύπαρξη 

μιας πρώτης διαφωνίας μεταξύ των μελών του δείγματος. Οι ΣΣ διαφοροποιήθηκαν 

ως προς το αν ο θεσμός έχει ανάγκη να πλαισιωθεί με πρόσθετους ρόλους, με την 

πλευρά του «όχι» να επικρατεί οριακά. Επίσης, διαφοροποίηση των απαντήσεων 

παρατηρήθηκε και στις αποτελεσματικές ενέργειες των ΣΣ, αν και η ανάλυση 
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καταδεικνύει τη συνέπεια των απαντήσεων με εκείνες του πρώτου ερευνητικού 

ερωτήματος, καθώς οι απαντήσεις για τις αποτελεσματικές ενέργειες ταυτίζονται με 

τις αναμενόμενες. Η ταύτιση αυτή αναδεικνύει με τη σειρά της περαιτέρω τους 

βασικούς ρόλους του θεσμού. Διαφοροποίηση υπάρχει και στην περιγραφή του 

πετυχημένου ΣΣ, αν και η πλειοψηφία (8/15) αναγνώρισε ως βασικό  χαρακτηριστικό 

του το επαρκές γνωστικό υπόβαθρο.          

Η εικόνα αλλάζει σε μεγάλο βαθμό στις απαντήσεις των ΣΣ για το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα που σχετίζεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Εδώ η 

διαφοροποίηση των ΣΣ περιορίζεται ποσοτικά (αριθμός αναφορών) αν και όχι 

ποιοτικά (σημασία διαφοροποίησης). Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ταύτιση απόψεων 

σε μεγάλο βαθμό σχετικά με τη νοηματοδότηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, 

με 12/15 να υποστηρίζουν ότι αξιολόγηση είναι μία ανατροφοδοτική διαδικασία που 

αποβλέπει στη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών και στην αναβάθμιση της 

ποιότητας του παραγόμενου/παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο, μία μικρή 

διαφοροποιημένη μειοψηφία δήλωσε ότι η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο εντοπισμού 

και απομάκρυνσης των εκπαιδευτικών εκείνων που είναι ακατάλληλοι να διδάσκουν. 

Η διαφοροποίηση, αν και περιορισμένη, έχει αυξημένη σημασία, καθώς αναδεικνύει 

δύο αντίθετες οπτικές για το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η 

προσέγγιση κάθε πλευράς είναι τελείως διαφορετική και αναδεικνύει την ύπαρξη δύο 

αντίθετων τάσεων στο σώμα των ΣΣ. Παρά τη διαφοροποίηση, υπάρχει, ωστόσο, 

απόλυτη ταύτιση απόψεων σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής της 

αξιολόγησης. Και οι 15 ΣΣ συμφωνούν ότι η εφαρμογή της είναι απαραίτητη στο 

εκπαιδευτικό σύστημα αν και στη συνέχεια διαφοροποιούνται εκ νέου αναφορικά με 

το λόγο αναγκαιότητάς της: η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη γιατί 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν αδυναμίες και να βελτιωθούν, ενώ η 

μειοψηφία θεωρεί ότι με την εφαρμογή της θα εντοπιστούν και θα απομακρυνθούν 

από τις σχολικές αίθουσες οι ακατάλληλοι προς άσκηση διδακτικού έργου 

εκπαιδευτικοί.   

Η ταύτιση απόψεων των ΣΣ συνεχίζεται και στις ερωτήσεις που αφορούν το 

τέταρτο ερευνητικό ερώτημα και αφορούν και πάλι την αξιολόγηση. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ΣΣ αναφερόμενοι στη διαδικασία εμπλοκής τους στην προς 

εφαρμογή αξιολογική διαδικασία έδωσαν πολλές απαντήσεις, οι οποίες συνθέτουν τα 

διαδοχικά στάδια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Αν και διαφοροποιήθηκαν 

μεταξύ τους και δεν αναφέρθηκαν όλοι σε όλα τα στάδια, η σύνθεση των απαντήσεών 

τους αποτελεί μία ιδιαιτερότητα, καθώς δεν αναδεικνύει διαφορετικές προσεγγίσεις ή 

απόψεις, αλλά διαφορετικό επίπεδο ενημέρωσης (προσωπικής ή θεσμικής) για τη νέα 

αξιολογική διαδικασία που πρόκειται να εφαρμοστεί. Έτσι οι περισσότεροι (8/15) 

ανέφεραν ότι ο ΣΣ καλείται να αξιολογήσει το παιδαγωγικό κομμάτι που αφορά τους 

εκπαιδευτικούς μέσω παρακολούθησης διδασκαλιών στην τάξη (13/15).  

Ως προς τις αλλαγές που επιφέρει το νέο Π.Δ. (152/2013) στο έργο τους, οι 

ΣΣ διαφοροποιήθηκαν εκ νέου στις απαντήσεις τους λόγω του προσωπικού 

χαρακτήρα του σχετικού ερωτήματος. Η αυτό-αναφορά των ΣΣ, επηρεασμένη από το 

άγνωστο της νέας διαδικασίας, οδήγησε σε ποικίλες απαντήσεις με τις πιο συχνές να 
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εστιάζονται στο ότι η αξιολόγηση θα επιφέρει πρόσθετο φόρτο εργασίας (6/15) και 

στο ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός και φόβος σε ορισμένους ΣΣ (5/15) ως προς 

την προσωπική τους αποτελεσματικότητα στη νέα διαδικασία. Απόλυτη ταύτιση 

σημειώθηκε ως προς την αλλαγή της σχέσεις των ΣΣ με τους εκπαιδευτικούς της 

περιφέρειάς τους, την οποία και οι 15 ΣΣ θεωρούν δεδομένη. Λόγος της αλλαγής 

είναι ο φόβος των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση και τις συνέπειές της, ενώ ο 

ενεργοποιούμενος αξιολογικός ρόλος των ΣΣ είναι αμφίβολο κατά πόσο θα γίνει 

αποδεκτός από το σώμα των εκπαιδευτικών. Στην τελευταία ερώτηση που αφορά την 

αξιολόγηση, η ταύτιση των ΣΣ μετατρέπεται σε διαφωνία, καθώς εμφανίζονται 

διχασμένοι ως προς τη δυνατότητα του αξιολογικού ρόλου να συνδυαστεί με το 

συμβουλευτικό στο ίδιο πρόσωπο. Αν και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι ο 

συνδυασμός είναι θεωρητικά εφικτός (9/15), εντούτοις έθεσαν ως απαραίτητη 

προϋπόθεση η αξιολόγηση να οδηγεί σε επιμόρφωση και βελτίωση των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να μην κυριαρχεί σε βάρος του συμβουλευτικού ρόλου 

του θεσμού.         

Οι απαντήσεις στις υπόλοιπες ερωτήσεις του Οδηγού της συνέντευξης που 

αφορούν τις δυσκολίες στο έργο των ΣΣ και τους τρόπους υπέρβασής τους 

εμφανίζονται περισσότερο διαφοροποιημένες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν σημεία σύγκλισης της πλειοψηφίας. Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι ΣΣ 

(12/15) δήλωσαν ότι λαμβάνουν ικανοποίηση από το επάγγελμά τους και όλοι 

αναγνώρισαν την ύπαρξη δυσκολιών στο έργο τους. Μάλιστα, αναφέρθηκαν σε 

πλήθος δυσκολιών θεσμικού, διαπροσωπικού και τεχνικού χαρακτήρα με 

βασικότερες την έλλειψη χρηματοδότησης του θεσμού για επιμορφωτικές δράσεις, 

υλικοτεχνική υποδομή των γραφείων και μετακινήσεις των ΣΣ (21 αναφορές), την 

αδιαφορία της Πολιτείας για την εκπαίδευση, το θεσμό των ΣΣ και τους 

εκπαιδευτικούς (14 αναφορές), καθώς και το μεγάλο αριθμό σχολείων ευθύνης (11 

αναφορές) και τα προβλήματα συνεργασίας με άλλα πρόσωπα και ομάδες που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση (11 αναφορές). Αντίστοιχα, διαφοροποιήθηκαν και 

στις δυσκολίες της αξιολόγησης με κυριότερες να εμφανίζονται ο μεγάλος αριθμός 

των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό των ΣΣ (8/15) και την γενική 

απουσία κουλτούρας αξιολόγησης από τα ελληνικά πράγματα (5/15).  

Οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν και στην ερώτηση που αφορούσε τις 

προσωπικές εμπειρίες των ΣΣ από δυσκολίες με συχνότερες να αναδεικνύονται 

εμπειρίες που σχετίζονται με τον περιοριστικό χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου 

δράσης. Αλλά και όσον αφορά τον προσδιορισμό του τρόπου επιρροής των 

δυσκολιών οι απόψεις διαφοροποιήθηκαν με βασικότερη να αναδεικνύεται η μείωση 

της συνολικής αποτελεσματικότητας του θεσμού (8/15). Η διαφοροποίηση σε αυτές 

τις δύο ερωτήσεις ήταν αναμενόμενη εξαιτίας της προσωπικής διάστασής τους. Κάθε 

ΣΣ έχει διαφορετικές εμπειρίες δυσκολιών και εκτιμά ότι επηρεάζουν τη δράση του 

με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με κάποιον άλλο συνάδελφό του, ο οποίος 

συναντά άλλου είδους δυσκολίες. Η διαφοροποίηση περιορίστηκε αισθητά στην 

ερώτηση που αφορούσε την αιτιολόγηση των δυσκολιών. Οι περισσότεροι ΣΣ (12/15) 

ταυτίστηκαν στο ότι βασική αιτία εμφάνισης των ποικίλων δυσκολιών στο έργο τους 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 194 
 

αποτελεί η προχειρότητα και η αστάθεια του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής 

πολιτικής.              

Ολοκληρώνοντας, οι ΣΣ εμφάνισαν μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις 

απαντήσεις τους σχετικά με τους τρόπους υπέρβασης των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει ο θεσμός. Βασικοί τρόποι αναδείχτηκαν η καλή διαχείριση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (9/15) και η επίδειξη ισχυρής πολιτικής βούλησης από την 

πλευρά της πολιτικής ηγεσίας της εκπαίδευσης (4/15), απαντήσεις ως ένα βαθμό 

αναμενόμενες από τη στιγμή που ως βασική αιτία εμφάνισης των δυσκολιών 

αναδείχτηκε η προχειρότητα και η αστάθεια κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Βασικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών της αξιολόγησης που 

πρόκειται να εφαρμοστεί αποτελεί η αλλαγή νοοτροπίας για την αξιολόγηση στο 

χώρο της εκπαίδευσης (2/15). Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 

των αναφορών για τους τρόπους υπέρβασης των δυσκολιών της προς εφαρμογή 

αξιολογικής διαδικασίας είναι πολύ περιορισμένος, προφανώς λόγω του ότι η 

εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τους ΣΣ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει 

και οι ακριβείς δυσκολίες δεν είναι ακόμα γνωστές στους ΣΣ. Η συνολική εικόνα των 

απαντήσεων των ΣΣ απεικονίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν μία σύνθετη, αλλά σαφή, εικόνα 

για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου. Τόσο για τους ρόλους που απαρτίζουν την 

ταυτότητά του ως θεσμό όσο και για τη διεξαγωγή του έργου του. Και κυρίως τις 

δυσκολίες που δρουν ανασταλτικά στην περάτωσή του. Η εικόνα συμπληρώνεται με 

τη διερεύνηση των απόψεων των ΣΣ για την προσπάθεια ενεργοποίησης του 

αξιολογικού τους ρόλου μέσω του Π.Δ. 152/2013 και τον αντίκτυπό της στην 

καθημερινότητά τους.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας ταυτίζονται σε αρκετά σημεία με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία όσον αφορά τους ρόλους των καθηκόντων του θεσμού. 

Συνοπτικά, οι βασικοί ρόλοι που αναδείχτηκαν στην εργασία, συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό με το Καθηκοντολόγιο του θεσμού, αλλά και με τα ευρήματα άλλων ερευνών. 

Οι βασικοί ρόλοι που οι ΣΣ απέδωσαν στον θεσμό ήταν οι επιμορφωτικός 

(πρωτίστως για τους εκπαιδευτικούς, αλλά δευτερευόντως για τους γονείς μαθητών), 

υποστηρικτικός (πρωτίστως για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για μαθητές και 

οικογένειες που έχουν ανάγκη πολύπλευρης στήριξης), καθοδηγητικός (για τους 

εκπαιδευτικούς) και εξισορροπητικός (ρόλος που αφορά τους Διευθυντές των 

σχολικών μονάδων, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών). Και οι 

τέσσερις βασικοί ρόλοι συναντώνται σε πλήθος ερευνητικών εργασιών της διεθνούς 

και ελληνικής βιβλιογραφίας. Συγκριτικά, η διεθνής βιβλιογραφία φαίνεται να έχει 

προσεγγίσει περισσότερο τον εξισορροπητικό ρόλο του Σχολικού Συμβούλου, ενώ η 

ελληνική υπερέχει σε αναφορές για τον επιμορφωτικό ρόλο. Μία πιθανή ερμηνεία για 

αυτή τη διαπίστωση αποτελεί ότι ο θεσμός στο εξωτερικό είναι επιφορτισμένος με 

περισσότερο ‘εναλλακτικούς’ ρόλους συγκριτικά με τα ελληνικά δεδομένα. Άλλωστε 

το Καθηκοντολόγιο του Έλληνα ΣΣ δεν προβλέπει τη στήριξη μαθητών και 

οικογενειών που έχουν ανάγκη στήριξης από κοινωνικούς φορείς. Αλλά ούτε και τη 

συστηματική ενασχόληση των ΣΣ με την πολύπλευρη στήριξη των μαθητών, τάση 

που κυριαρχεί στο έργο των ΣΣ σε χώρες του εξωτερικού (όπως π.χ. στις Η.Π.Α.). 

Αναφορικά με τον αξιολογικό και εποπτικό ρόλους του θεσμού, η έρευνα 

επιβεβαιώνει τα ευρήματα πλήθους ερευνών Ελλήνων μελετητών. Πρόκειται 

πράγματι για ρόλους που, μέχρι σήμερα, έχουν δευτερεύουσα σημασία στο έργο των 

ΣΣ. Ειδικά για τον αξιολογικό ρόλο, τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

συνεντεύξεων αναδεικνύουν ότι είναι ένας αδρανής και στην πράξη ανεφάρμοστος 

ρόλος. Η αδυναμία των ΣΣ να ασκήσουν αξιολογικά καθήκοντα εκφράστηκε με 

σαφήνεια από τους συμμετέχοντες ΣΣ όταν αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει ο θεσμός της αξιολόγησης στην Ελλάδα. Όπως αναδεικνύεται και από 

τη μελέτη της βιβλιογραφίας, είναι πλέον σαφές ότι ένας συνδυασμός αιτιών δεν 

επέτρεψε ποτέ στους ΣΣ να ασκήσουν αξιολογικά καθήκοντα. Σε αυτό το σημείο, η 

έρευνα ταυτίζεται με την ανασταλτική επίδραση πλήθους αιτιών για τον αξιολογικό 

ρόλο των ΣΣ, όπως αυτές έχουν προσπελαστεί από τη βιβλιογραφία: σύνδεση του 

θεσμού του ΣΣ με τον αρνητικά φορτισμένο θεσμό του Επιθεωρητή, ασάφεια του 
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νομοθετικού πλαισίου, έντονες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεών τους για την αξιολόγηση, έλλειψη κουλτούρας 

αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο κ.ά..  

Η παρούσα έρευνα παρέχει δεδομένα και για τις δυσκολίες, που δρουν 

ανασταλτικά στη δράση των ΣΣ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των συνεντεύξεων 

ανέδειξαν ως βασικότερες δυσκολίες την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης του 

θεσμού και την αδιαφορία της Πολιτείας για τα εν λόγω στελέχη. Τα συγκεκριμένα 

ευρήματα ανέδειξαν ότι οι ΣΣ αντιλαμβάνονται τη δράση της Πολιτείας συνολικά 

ανεπαρκή, αφού αδυνατεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά το έργο τους. Η κρατική 

ανεπάρκεια αφορά ποικίλους τομείς, όπως το ασαφές ή ανολοκλήρωτο θεσμικό 

πλαίσιο, τον ‘παραγκωνισμό’ του θεσμού από τα κεντρικά όργανα λήψης αποφάσεων 

ή ακόμη και ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Συνολικά, όλες οι δυσκολίες που 

αναδείχτηκαν από τους ΣΣ στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώνουν ανάλογα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών. Βασικό συμπέρασμα αποτελεί η ύπαρξη ενός μεγάλου 

αριθμού δυσκολιών στο έργο των ΣΣ, οι οποίες δε φαίνεται να μειώνονται με την 

πάροδο των ετών. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες ΣΣ ανέδειξαν δύο δυσκολίες που 

παρατηρούνται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια: (1) τη διάθεση ολοένα και 

λιγότερων οικονομικών πόρων για επιμορφωτικές δράσεις, μετακινήσεις και 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και (2) τη μεγάλη αύξηση καταγγελιών γονέων μαθητών σε 

βάρος εκπαιδευτικών των σχολείων. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, οι ΣΣ καλούνται 

να διαχειριστούν περιπτώσεις συγκρούσεων, κάτι για το οποίο δεν έχουν εκπαιδευτεί. 

Η δράση τους διαφοροποιείται από ΣΣ σε ΣΣ, με αποτέλεσμα κάθε ένας από αυτούς 

να αναπτύσσει δικά του πλαίσια δράσης. Η ύπαρξη των ανασταλτικών παραγόντων 

επηρεάζει το έργο των ΣΣ σε μεγάλο βαθμό, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητά 

τους. Ως προς τον περιορισμό των δυσκολιών στο έργο τους, οι ΣΣ ανέδειξαν την 

ανάγκη επίδειξης ισχυρής πολιτικής βούλησης. Συνολικά, οι ΣΣ θεωρούν ότι οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οφείλονται στην Πολιτεία, από την οποία, ωστόσο, 

αναμένουν να τις εξαλείψει. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, υποστηρίζουν ότι είναι 

ανάγκη να υπάρξει ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας (κοινωνικής, επαγγελματικής, 

κουλτούρα ως προς την αξιολόγηση) όχι μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και 

της κοινωνίας, ευρύτερα. Ωστόσο, οι ΣΣ δεν κατέθεσαν πιο συγκεκριμένες προτάσεις 

αναφορικά με την υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Το γεγονός αυτό 

είναι δημιουργεί προσδοκίες για διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων από την 

πλευρά τους.          

Αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την εμπλοκή των ΣΣ σε 

αυτήν, η έρευνα πρωτοτυπεί, καθώς αναδεικνύει για πρώτη φορά τις απόψεις των 

συγκεκριμένων στελεχών για το επίμαχο αυτό ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν: (1) να νοηματοδοτήσουν την έννοια της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, (2) να τοποθετηθούν για την αναγκαιότητά της ως θεσμού σε έναν 

εκπαιδευτικό σύστημα, αιτιολογώντας την απάντησή τους, καθώς και (3) να 

μιλήσουν για τις επιπτώσεις μίας ενδεχόμενης ενεργοποίησης του αξιολογικού τους 

ρόλου στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013.  
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Οι ΣΣ νοηματοδότησαν την αξιολόγηση ως ένα θεσμό που μπορεί να 

συμβάλλει στην βελτίωση και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση 

της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αρκεί να συνδεθεί με μια 

ανατροφοδοτική και υποστηρικτική διαδικασία βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. 

Μία μικρή μερίδα ΣΣ, όμως, διαφοροποιήθηκε, νοηματοδοτώντας την αξιολόγηση ως 

μία διαδικασία εντοπισμού εκπαιδευτικών που αδυνατούν να διδάξουν, προκειμένου 

οι τελευταίοι να απομακρυνθούν από τις αίθουσες διδασκαλίας και να τοποθετηθούν 

σε διοικητικές θέσεις. Η διαφοροποίηση των ΣΣ αναδεικνύει την ύπαρξη δύο 

αντίθετων τάσεων μεταξύ του σώματος, καθώς δεν υπήρξε ομοφωνία αναφορικά με 

τη νοηματοδότηση του όρου. Αναλύοντας περεταίρω την τοποθέτηση των 

συμμετεχόντων ΣΣ,  για την πλειοψηφία αυτών η αξιολόγηση έχει σκοπό τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια τη βελτίωση του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου. Στον αντίποδα, για λίγους αποτελεί ένα εργαλείο που παρέχει 

τη δυνατότητα να εντοπιστούν αδυνατούντες διδακτικά εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

πρέπει να απομακρυνθούν από το διδακτικό έργο. Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει 

μία επιθυμία ανάδειξης των διαφορών μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

επίπεδο ικανοτήτων και προσόντων. Ταυτόχρονα, αποκλείει τη δυνατότητα 

ενίσχυσης και υποστήριξης των αδυνατούντων μέσω επιμορφωτικών δράσεων και 

προσωπικής καθοδήγησης από τον ΣΣ. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, η τάση 

αυτή υποστηρίζει την απομάκρυνση εκπαιδευτικών από το επάγγελμα, με όποιες 

συνέπειες μπορεί να έχει μία τέτοια κίνηση για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς. 

Έτσι, η αξιολόγηση αποτελεί ένα ψυχρό εργαλείο κατηγοριοποίησης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε κατηγορίες επίδοσης, με την τελευταία από αυτές να 

αποτελεί την έξοδο από το επάγγελμα. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ΣΣ δεν 

ενστερνίζεται αυτή την προσέγγιση και το νόημα που δίνει στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών είναι ότι αποτελεί (1) μία διαρκής διαδικασία, (2) η οποία 

περιλαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών από τον ΣΣ, (3) με σκοπό 

τη βελτίωσή τους σε επαγγελματικό επίπεδο. Η δημιουργία αποτελεσματικότερων 

επαγγελματιών αποτελεί πρώτιστο μέλημα των μετασχηματιστικών ηγετικών 

στελεχών ενός συστήματος (Γεωργαντά  & Ξενικού, 2007). Στην προσέγγιση της 

πλειοψηφίας, ο ΣΣ ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αύξηση της παραγωγικότητας 

των υφισταμένων του, αλλά και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επομένως, η 

τοποθέτησή τους για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να πλαισιωθεί 

από τη θεωρία που αφορά τη μετασχηματιστική ηγεσία. 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στον εποπτικό ρόλο του 

θεσμού. Οι περιορισμένες τοποθετήσεις των συμμετεχόντων ΣΣ, ανέδειξαν δύο 

επιμέρους διαστάσεις της εποπτείας: (1) μία ελεγκτική και (2) μία ηγετική.  Ωστόσο, 

η μοναδική αναφορά στη νοηματοδότηση του ελέγχου έκανε λόγω για άσκηση 

διακριτικού ελέγχου στο έργο των εκπαιδευτικών. Η απουσία αναφορών των ΣΣ σε 

άσκηση εποπτικού έργου, αφήνει πεδίο για δύο αντίθετες μεταξύ τους πιθανές 

ερμηνείες: (1) οι ΣΣ θεωρούν ότι η συνολική δράση τους πραγματώνεται στο 

ευρύτερο πλαίσιο άσκησης ενός εποπτικού ρόλου στους εκπαιδευτικούς, (2) ο 

εποπτικός ρόλος έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των ΣΣ, αφού ούτε η Πολιτεία τον 
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στηρίζει ούτε οι ίδιοι είναι σε θέση να επιβάλλουν αποφάσεις στους εκπαιδευτικούς 

που εποπτεύουν. Η δεύτερη άποψη αναδείχτηκε με σαφήνεια στο ερώτημα για τους 

πρόσθετους ρόλους ή αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να έχουν οι ΣΣ, ώστε να είναι 

αποτελεσματικότερο στη δράση τους. Η απάντηση που συγκέντρωσε τις 

περισσότερες απαντήσεις ήταν να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής επιβολής στους 

εκπαιδευτικούς τόσο σε παιδαγωγικό όσο και διοικητικό επίπεδο. Η τοποθέτησή τους 

αυτή, αγγίζει ένα άλλο θέμα που ταλανίζει τον θεσμό ήδη από την ίδρυσή του: το 

διαχωρισμό του παιδαγωγικού έργου από το παιδαγωγικό. Αν και οι συμμετέχοντες 

ΣΣ εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τα αυξημένα γραφειοκρατικού-διοικητικού τύπου 

καθήκοντά τους, ωστόσο, θα ήθελαν να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις που 

να υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένη δράση. Η επιθυμία τους αυτή 

αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αδυναμία τους να επιβληθούν στους 

εκπαιδευτικούς των περιφερειών τους. Αυτό συμβαίνει τόσο επειδή το θεσμικό 

πλαίσιο δεν τους παρέχει ανάλογες δυνατότητες όσο και επειδή αναγνωρίζουν ότι η 

φύση του καθημερινού έργου τους (αδυναμία συστηματικής φυσικής παρουσίας του 

ΣΣ στα σχολεία), δεν τους επιτρέπει να επιβλέπουν την τήρηση των αποφάσεών τους 

από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες. Η επιβολή αποφάσεων στους 

εκπαιδευτικούς αποτελεί τη δεύτερη διάσταση του εποπτικού ρόλου, την ηγετική. Αν 

και οι συμμετέχοντες ΣΣ αντιλαμβάνονται ότι η θέση τους έχει χαρακτηριστικά 

άσκησης ηγεσίας, εντούτοις το νομοθετικό πλαίσιο που τον περιβάλλει δεν είναι 

ξεκάθαρο ως προς αυτό το σημείο. Το σύστημα επιλογής προσώπων για τον θεσμό 

αναδεικνύει στελέχη με αυξημένα τυπικά προσόντα, τα οποία, ωστόσο, δεν τους 

προσδίδουν αυτόματα ηγετικό ρόλο στην καθημερινή τους δράση. Άλλωστε, η 

γενικότερη φιλοσοφία του σκεπτικού εισαγωγής του θεσμού στην εκπαίδευση (του Ν. 

1304/1982), προσέδωσε στον θεσμό κυρίως παιδαγωγικά καθήκοντα. Ακολουθώντας 

το ρεύμα της εποχής, ο νομοθέτης στέρησε -ήδη από την αρχή- τον θεσμό από βασικά 

ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως η εξουσία, η ευθύνη, η επιβολή και η πρωτοβουλία 

(Σαΐτης, 2008). Συμπερασματικά, αν οι ΣΣ μπορούν να θεωρηθούν ηγέτες, αυτό είναι 

δυνατόν μόνο στο πλαίσιο άσκησης μίας μετασχηματιστικού τύπου ηγεσίας.        

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το Π.Δ. 

152/2013 ορίζει για πρώτη φορά συγκεκριμένες διαδικασίες για την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση, ενεργοποιώντας τον αξιολογικό ρόλο του ΣΣ, ο οποίος παρέμενε 

αδρανής (Παναγόπουλος, 2012· Φουρκιώτη, 2012· Μπαρτζάκλη, 2010· Ζαΐμη, 

2007). Ωστόσο, οι προωθούμενες νομοθετικές αλλαγές οδήγησαν στη διατύπωση 

μίας σειράς σοβαρών επιφυλάξεων από τους ΣΣ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο 

αξιολογικός ρόλος, όπως έχει σχεδιαστεί, θα κυριαρχήσει στο έργο τους, 

αποτρέποντας την παροχή συμβουλευτικού έργου. Παράλληλα, θα αλλάξει 

δραματικά τη σχέση ΣΣ-εκπαιδευτικών με τους τελευταίους να χάνουν την 

εμπιστοσύνη τους απέναντι στον ΣΣ-αξιολογητή. Επίσης, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, 

οι ΣΣ εκτιμούν ότι θα επιδεινώσει δυσκολίες που προϋπήρχαν στο έργο τους πριν την 

ενεργοποίησή του: την απουσία κουλτούρας αξιολόγησης, την επιφυλακτικότητα των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη διοίκηση και τη μη σύνδεση των αλλαγών με τα 

πραγματικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Θα επιδεινώσει ακόμη πρακτικές δυσκολίες 
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όπως το μεγάλο αριθμό σχολείων και εκπαιδευτικών ανά ΣΣ αλλά και τη μειωμένη 

χρηματοδότηση της εκπαίδευσης από το κράτος.  

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι ΣΣ διαφοροποιήθηκαν σημαντικά ως προς τη 

δυνατότητα συνδυασμού του αξιολογικού και του συμβουλευτικού ρόλου στο ίδιο 

πρόσωπο. Αν και οι περισσότεροι εκφράστηκαν θετικά για την αναγκαιότητα της 

αξιολόγησης, από τα λεγόμενά τους προκύπτει ότι η αξιολόγηση είναι το απαραίτητο 

βήμα ή η προϋπόθεση για τη διοργάνωση αποτελεσματικών επιμορφωτικών δράσεων 

με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών που έχουν αδυναμίες και την ενεργοποίηση 

του συμβουλευτικού ρόλου. Επίσης, είναι σαφές ότι, για τους ΣΣ που υποστήριξαν 

την παραπάνω θέση,  η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει λογοδοτικό ή τιμωρητικό 

χαρακτήρα. Η άποψη αυτή είναι συνεπής και σύμφωνη με τη νοηματοδότηση της 

αξιολόγησης όπως εκφράστηκε από την πλειοψηφία των ΣΣ: η αξιολόγηση σημαίνει 

ανατροφοδότηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών, επομένως συνδέεται στενά με 

τους υπόλοιπους ρόλους του θεσμού (επιμορφωτικό, υποστηρικτικό).  

Συμπερασματικά, ο νέος ρόλος βρίσκει τους ΣΣ που συμμετείχαν στην έρευνα 

να διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το αν το ίδιο πρόσωπο μπορεί τελικά να 

είναι και σύμβουλος και αξιολογητής των εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση, 

αναγνωρίζουν ότι το Π.Δ. 152/2103 επιφέρει ριζικές αλλαγές στον μέχρι τώρα ρόλο 

τους, αφού ο αξιολογικός ρόλος έρχεται να επισκιάσει όλους τους άλλους, ενώ 

επιφέρει ριζική αναπλαισίωση των σχέσεων ΣΣ-εκπαιδευτικών, οι οποίες πλέον δεν 

νοούνται ως συνιστώσα μίας συμβουλευτικής σχέσης, αλλά λαμβάνουν έναν 

διοικητικό χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί το 

πλαίσιο της αξιολόγησης, η σημασία, ο ρόλος της και τα ζητήματα που σχετίζονται 

με αυτήν και να αναδειχθούν οι σχετικοί προβληματισμοί που αφορούν σε όλους τους 

εμπλεκόμενους σε μια αξιολογική διαδικασία, όπως ΣΣ, Διευθυντές σχολικών 

μονάδων και εκπαιδευτικούς. Η πολιτεία οφείλει να λάβει υπόψη της τα ζητήματα και 

τους προβληματισμούς που διατυπώνουν οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και να 

προβεί σε νέες ενέργειες. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου επιχειρείται η πιο λεπτομερής τοποθέτηση της 

μελέτης στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με: (1) το Καθηκοντολόγιο του 

θεσμού, (2) τους ρόλους και τις δυσκολίες στο έργο των ΣΣ, καθώς και (3) το ζήτημα 

της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.   

7.1 Ταύτιση ή διαφωνία ερευνητικών ευρημάτων με το Καθηκοντολόγιο του 

θεσμού 

 

Το Καθηκοντολόγιο των ΣΣ (Υ.Α. 105657/16-10-2002, ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) 

ορίζει ότι στις αρμοδιότητές τους εντάσσονται: «πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών», η «υποστήριξη στις καθημερινές διδακτικές ανάγκες» και η 

«επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών». Οι παραπάνω 

φράσεις αναδεικνύουν την ύπαρξη τριών βασικών ρόλων του θεσμού: (1) τον 

επιμορφωτικό, (2) υποστηρικτικό και (3) καθοδηγητικό για τους εκπαιδευτικούς. Οι 

ρόλοι αυτοί επιβεβαιώνονται από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων ως ο βασικός 
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πυρήνας του έργου τους. Οι παραπάνω ρόλοι συγκέντρωσαν πλήθος αναφορών, από 

τις οποίες αναδείχτηκαν και για τους τρεις μία σειρά από επιμέρους διαστάσεις. Όλες 

οι διαστάσεις τους προβλέπονται από το Καθηκοντολόγιο, εκτός από μία. Οι ΣΣ 

ανέδειξαν για τον υποστηρικτικό ρόλο δύο διαστάσεις: (1) μία βοηθητική-μεντορική 

ως προς τους εκπαιδευτικούς και (2) μία κοινωνική που αφορά την πολύπλευρη 

στήριξη μαθητών και των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη. Η πρώτη διάσταση 

αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών και προβλέπεται 

με σαφήνεια στο Καθηκοντολόγιο. Στον αντίποδα, η κοινωνική διάσταση δεν 

προβλέπεται στο Καθηκοντολόγιο. Η έρευνα αναδεικνύει ότι υπάρχει μία διάσταση 

στο έργο των ΣΣ, η οποία περιλαμβάνει δράση, η οποία δεν προβλέπεται θεσμικά. Οι 

ΣΣ δρουν σύμφωνα με την κρίση τους, αναζητώντας ευελιξία και λαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες που θα αποφέρουν την προσφορότερη λύση για τους μαθητές και τις 

οικογένειές τους. Η κοινωνική διάσταση της υποστήριξης αποσκοπεί βασικά στην 

ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους μέσω της παραπομπής τους από τον 

ΣΣ σε κατάλληλες δομές και θεσμούς (κοινωνικούς, υγείας). Ο ΣΣ δρα 

διαμεσολαβητικά, αναζητώντας λύσεις που θα ενισχύσουν τις συγκεκριμένες 

οικογένειες. 

 Μία πρώτη διαπίστωση αποτελεί ότι το Καθηκοντολόγιο του θεσμού εστιάζει 

κατά κύριο λόγο στο έργο των ΣΣ απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους οποίους 

αναδεικνύει ως βασικούς αποδέκτες της δράσης τους. Η άποψη αυτή αναδείχτηκε 

στην παρούσα έρευνα, καθώς, πράγματι, οι περισσότερες αναφορές των ΣΣ 

σχετίζονταν με τους εκπαιδευτικούς. Η έρευνα, όμως, αναδεικνύει ότι το 

Καθηκοντολόγιο του θεσμού δεν προβλέπει ούτε οριοθετεί με σαφήνεια τη δράση 

των ΣΣ σε περιπτώσεις μαθητών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα κοινωνικής φύσης. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες ΣΣ, τα προβλήματα 

των οικογενειών έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διδακτική πράξη και το έργο των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, δήλωσαν ότι οι περιπτώσεις που απαιτούν παρεμβάσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα από την πλευρά τους έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία 

χρόνια και απαιτούν ολοένα και περισσότερο χρόνο από τη δράση τους. 

Συμπερασματικά, το Καθηκοντολόγιο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το κομμάτι στα 

σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στη ζωή των 

σχολικών μονάδων.    

 Ίδια περίπτωση αποτελεί και η περίπτωση του εξισορροπητικού ρόλου του 

θεσμού. Η έρευνα ανέδειξε ότι τον εξισορροπητικό ως τον τέταρτο βασικό ρόλο των 

ΣΣ. Το Καθηκοντολόγιο προβλέπει τμηματικά μόνο τον συγκεκριμένο ρόλο. 

Αναλυτικότερα, οι ΣΣ ανέδειξαν δύο επιμέρους διαστάσεις για τον εξισορροπητικό 

ρόλο των ΣΣ: (1) μία επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος διδακτικής-παιδαγωγικής 

φύσης ανακύψει στις σχολικές μονάδες και (2) μία πυροσβεστική που αφορά την 

επίλυση συγκρούσεων μεταξύ γονέων μαθητών και εκπαιδευτικών. Η πρώτη 

διάσταση ορίζεται με σαφήνεια στο Καθηκοντολόγιο. Η δεύτερη πυροσβεστική, 

όμως, όχι. Όπως ανέδειξε η έρευνα, πρόκειται για μία διάσταση του έργου των ΣΣ 

που αποσκοπεί στην αποσόβηση και τον τερματισμό αντιπαραθέσεων και 

συγκρούσεων, πολλές φορές έντονων. Η αποσόβηση των εντάσεων μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών και των γονέων των μαθητών, δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο του 

νομοθετικού πλαισίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετεχόντων ΣΣ, 

αυτή η διάσταση καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της δράσης τους, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η κύρια προσπάθειά τους είναι ο περιορισμός 

εντάσεων που μπορούν να φτάσουν ακόμη και σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε., μέσω 

επίσημων καταγγελιών των γονέων μαθητών σε βάρος εκπαιδευτικών, με τους 

οποίους διαφωνούν σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη σχολική φοίτηση των 

παιδιών τους. Συμπερασματικά, το Καθηκοντολόγιο αποδεικνύεται ανεπαρκές 

αναφορικά και με την εξισορροπητική-πυροσβεστική δράση των ΣΣ, η οποία 

αποτελεί καθημερινό βίωμα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  

Το Καθηκοντολόγιο προβλέπει και τον αξιολογικό ρόλο του θεσμού, ο οποίος 

αναδείχτηκε από περιορισμένο αριθμό ΣΣ της έρευνας ως ένας δευτερεύων, αδρανής 

και απαξιωμένος ρόλος. Ωστόσο, το θεσμικό κείμενο αποφεύγει να διευκρινίσει και 

να συγκεκριμενοποιήσει τη δράση των ΣΣ σε αυτό το θέμα. Περιγράφει τη δράση 

των ΣΣ σχετικά με τη σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων, αλλά δεν περιγράφει την 

εμπλοκή τους στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αποτέλεσμα του ανολοκλήρωτου 

και ασαφούς πλαισίου του Καθηκοντολογίου αποτέλεσε η τυπική μόνο διεκπεραίωση 

αξιολογικών εκθέσεων των ΣΣ, η τύχη των οποίων, ωστόσο, αγνοείται. Οι ΣΣ 

δήλωσαν ότι ποτέ δεν έλαβαν ανατροφοδότηση ή ενημέρωση για τις αξιολογικές 

εκθέσεις που συνέταξαν τα προηγούμενα χρόνια της δράσης τους. Κατάληξη της 

προβληματικής αυτής κατάστασης υπήρξε η απαξίωση των όποιων αξιολογικών 

αρμοδιοτήτων είχαν (στο μέτρο και όσο είχαν) οι ΣΣ. Το Καθηκοντολόγιο 

αναδεικνύεται ανεπαρκές ως προς αυτό το σημείο, με τις αναφορές των 

συμμετεχόντων να αναδεικνύουν με σαφήνεια την ασάφεια του πλαισίου για τα 

αξιολογικά τους καθήκοντα.  

Ο εποπτικός ρόλος, που αναδείχτηκε επίσης ως δευτερεύων από τους ΣΣ, δεν 

προκύπτει άμεσα από αναφορές του νομοθετικού πλαισίου, καθώς πουθενά στο 

Καθηκοντολόγιο δεν ορίζεται με άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο η ελεγκτική ή ηγετική 

διάσταση της εποπτείας. Ωστόσο, ο εποπτικός ρόλος στην ελεγκτική του διάσταση 

είναι υπαρκτός και απορρέει από το ότι ο ΣΣ: «ως προγραμματιστής του εκπαιδευτικού 

έργου στην περιοχή ευθύνης του, προτείνει πρόγραμμα εφαρμογής των προγραμμάτων 

σπουδών για τα μαθήματα της ειδικότητάς του ή φροντίζει για την εφαρμογή του 

προτεινόμενου από το Π.Ι. προγραμματισμού. Συγχρόνως, παρακολουθεί και συντονίζει 

τον παραπάνω προγραμματισμό. Συμμετέχει στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού 

έργου στα σχολεία ευθύνης του, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και 

συνεργάζεται μαζί τους για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους» 

(άρθρο 8, §1 του Καθηκοντολογίου). Η εποπτεία, δηλαδή, φαίνεται να αποτελεί για 

τον νομοθέτη ένα ευρύτερο πλαίσιο, που εμπεριέχει τη συνολική δράση των ΣΣ. Και 

εδώ, όμως, το Καθηκοντολόγιο αναδεικνύεται ασαφές. 

Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό το 

Καθηκοντολόγιο του θεσμού. Οι βασικοί ρόλοι των ΣΣ που αναδείχτηκαν από τους 

συμμετέχοντες προβλέπονται από το βασικό νομοθετικό κείμενο του θεσμού στο 

σύνολό τους. Ωστόσο, οι βασικοί ρόλοι, όπως π.χ. ο επιμορφωτικός, εμφανίζονται, 
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σύμφωνα με τους ΣΣ, να πραγματώνονται με πλήθος προβλημάτων λόγω ασάφειας ή 

ανεπάρκειας του νομοθετικού πλαισίου. Ακόμη, υπάρχουν διαστάσεις τους 

(κοινωνική διάσταση υποστηρικτικού ρόλου, πυροσβεστική διάσταση 

εξισορροπητικού), οι οποίες απουσιάζουν από το Καθηκοντολόγιο. Παρουσιάζεται, 

επομένως, μη επικαιροποιημένο, καθώς δεν προβλέπει ρόλους που έχουν αναδυθεί 

στο προσκήνιο της δράσης των ΣΣ τα τελευταία χρόνια (η Υ.Α. που περιλαμβάνει το 

Καθηκοντολόγιο εκδόθηκε το 2002). Επίσης, πολλά σημεία που αφορούν επιμέρους 

ρόλους του θεσμού χαρακτηρίζονται από ασάφεια (σκόπιμη ή μη), ενώ αφήνουν 

ανολοκλήρωτα σημαντικά ζητήματα, όπως η φύση των αξιολογικών του καθηκόντων. 

Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι το υπάρχον Καθηκοντολόγιο δεν 

προβλέπει με ακρίβεια το σύγχρονο πραγματικό έργο των ΣΣ, όπως αυτό υλοποιείται 

στην καθημερινή πράξη. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσε, επίσης, να 

υποστηριχτεί ότι η αναθεώρηση-επανεξέτασή του αποτελεί μία βασική ανάγκη του 

θεσμού, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

Καθηκοντολόγιο δεν έχει υποστεί επεξεργασία για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι 

βασικότερες αλλαγές αναφορικά με τον θεσμό περιλαμβάνονται στο πρόσφατο Π.Δ. 

152/2013, το οποίο αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας της έρευνας. Αυτές 

αφορούσαν την ενεργοποίηση των αξιολογικών καθηκόντων των ΣΣ απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς.   

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι ερευνητικές προσπάθειες 

της ελληνικής βιβλιογραφίας λαμβάνουν υπόψη τόσο το Καθηκοντολόγιο όσο και το 

υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τους ΣΣ. Γενικότερα, από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η προσπέλαση του θεσμικού πλαισίου αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι των ερευνητικών προσπαθειών που προσεγγίζουν τον θεσμό. 

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία των συγκεκριμένων νομοθετικών κειμένων 

για τη μελέτη του θεσμού από κάθε επίδοξο μελετητή. 

 

7.2 Ταύτιση ή διαφωνία ερευνητικών ευρημάτων με τη μελετημένη 

βιβλιογραφία για τους ρόλους του θεσμού 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ταυτίζονται εν μέρει με τα ευρήματα των 

ερευνών που παρατέθηκαν στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, οι 

μέχρι σήμερα έρευνες αναδεικνύουν όλους τους ρόλους που ανέδειξε και η παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια: επιμορφωτικός, υποστηρικτικός, καθοδηγητικός, 

εξισορροπητικός, αξιολογικός και εποπτικός.  

Ο επιμορφωτικός ρόλος είναι ο κατεξοχήν μελετημένος (Κουδούνα, 2004· 

Ζαΐμη, 2007· Ναθαναήλ, 2008· Παπαβασιλείου, 2008· Μπαφίτη, 2010· Φωκάς, 

2010· Αντωνίου, 2011· Μπαρτζάκλη, 2010· Φουρκιώτη, 2012), καθώς η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών από τους ΣΣ θεωρείται θεμέλιο στοιχείο της δράσης τους. Η 

παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει αυτή την άποψη, με τη διοργάνωση επιμορφωτικών 

δράσεων για τους ΣΣ να συγκεντρώνει πλήθος αναφορών από τους συμμετέχοντες 

ΣΣ, οι οποίοι αυτό-προσδιορίζονται πρωτίστως ως επιμορφωτές του σώματος των 

εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους. Οι ποικίλες αναφορές στον επιμορφωτικό ρόλο 
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των ΣΣ αναδεικνύει πράγματι την άποψη που πρεσβεύει ότι «τα επιμορφωτικά 

καθήκοντα των ΣΣ είναι τα σημαντικότερα που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία» 

(Κουδούνα, 2004: 165). Αξίζει να σημειωθεί ότι ερευνητικές προσπάθειες έχουν 

εστιάσει αποκλειστικά σε αυτόν (Κουδούνα, 2004· Ναθαναήλ, 2008· Αντωνίου, 

2011). Η σημασία του επιμορφωτικού ρόλου αναδεικνύεται και από τους Cramer & 

Kosklea (1992 στο Φωκάς, 2010), οι οποίοι, αναδεικνύοντας την αναπτυξιακή του 

διάσταση, επισημαίνουν ότι η υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων από τον ΣΣ 

δύναται να συμβάλλει στην εξέλιξή του ως παιδαγωγού. Η σημασία του 

επιμορφωτικού ρόλου αναδεικνύεται και από τις απόψεις της Δ.Ο.Ε., η οποία, 

σύμφωνα με τον Παναγόπουλο (2012), εκδήλωνε ενδιαφέρον διαχρονικά για την 

επιμορφωτική ικανότητα του ΣΣ. Ως προς τις επιμορφωτικές δράσεις που μπορεί να 

αναλάβει ο Σχολικός Σύμβουλος, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν μία ποικιλία δράσεων 

που βρίσκουν ερείσματα στη βιβλιογραφία, όπως η δημιουργία δικτύων 

εκπαιδευτικών (Stamelos et al., 2012), προγράμματα υποδοχής και υποστήριξης 

νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (Κουτελάκης, 2003· Κεδράκα, 2008· Παπαχρήστος, 

2008), προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Βαλκάνος, 2002), 

σεμινάρια, ημερίδες, ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού προσωπικού για συμμετοχή σε 

επιστημονικά συνέδρια και άλλες επιστημονικές δράσεις (Φουρκιώτη, 2012· 

Κεδράκα, 2008).     

Ο υποστηρικτικός ρόλος έχει επίσης μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Η 

Παπαβασιλείου (2008) αναφέρει ότι συνιστώσα του παιδαγωγικού ρόλου του ΣΣ 

είναι η παιδαγωγική συμπαράσταση του δασκάλου. Πουθενά στη μελετημένη 

ελληνική βιβλιογραφία δεν εντοπίστηκε αναφορά στην κοινωνική διάσταση του 

υποστηρικτικού ρόλου που ανέδειξε η παρούσα έρευνα και αφορά τη στήριξη 

μαθητών και οικογενειών. Ο θεσμός, ωστόσο, στο εξωτερικό -και ιδίως στις Η.Π.Α.- 

φαίνεται να είναι επιφορτισμένος με ανάλογους ρόλους, οι οποίοι εστιάζουν στην 

ενίσχυση και υποστήριξη των μαθητών (ενδεικτικά: Osborn & Baggerly, 2004). 

Επίσης, η παρούσα έρευνα, συμφωνεί με την έρευνα του Φωκά (2010), που ανέδειξε 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως κομβικό ρόλο των ΣΣ, όπως και την εφαρμογή 

σύγχρονων παιδαγωγικών τάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως προς τη 

διάσταση της ανάπτυξης μίας μεντορικής σχέσης ΣΣ-εκπαιδευτικών, τα 

αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας γύρω από 

τη φύση της, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αποτελεί μία σχέση του τύπου: «ένας προς 

πολλούς» (one-to-many-mentoring) (Huizing, 2012). Οι τοποθετήσεις των 

συμμετεχόντων ΣΣ ενισχύουν την άποψη ότι ίσως το μεγαλύτερο όφελος για τα 

εμπλεκόμενα μέρη μίας μεντορικής-συμβουλευτικής σχέσης αποτελεί η απόκτηση 

μίας δυναμικής συνεργασίας, συμβάλλοντας στην προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη τους (Huizing, 2012). Αναφορικά με την κοινωνική διάσταση της 

υποστήριξης, η οποία περιλαμβάνει την παραπομπή μαθητών και οικογενειών με 

ανάγκες σε κατάλληλους εξειδικευμένους επαγγελματικούς φορείς, η έρευνα βρίσκει 

ερείσματα και σημεία ταύτισης της δράσης των Ελλήνων ΣΣ με έρευνες του 

εξωτερικού, στις οποίες αναδεικνύεται ανάλογη δράση των ΣΣ (Ryan et al., 2011· 

Dahir et al., 2013· Griffin & Steen, 2011).  
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Ο εξισορροπητικός ρόλος που αναδείχτηκε στην παρούσα έρευνα έχει δύο 

διαστάσεις: (1) μία που αφορά την επίλυση προβλημάτων μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών και (2) μία που αφορά την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος 

παρουσιαστεί στο σχολείο. Στην έρευνα καταγράφηκε σημαντικός αριθμός σχετικών 

αναφορών και για τις δύο διαστάσεις του ρόλου, με έμφαση, ωστόσο, στην επίλυση 

συγκρούσεων γονέων-εκπαιδευτικών. Οι αναφορές συνδέονται άμεσα με το επίκαιρο 

φαινόμενο των καταγγελιών γονέων μαθητών σε βάρος εκπαιδευτικών, όπως αυτό 

αναδείχτηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, στις οποίες καλείται να παρέμβει 

πυροσβεστικά ο ΣΣ. Οι ΣΣ ανέφεραν ότι αποτελεί τον κυρίαρχο λόγο για τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί απευθύνονται στο θεσμό. Η πραγματικότητα αυτή, τους προβληματίζει 

για τον αν πρέπει να λειτουργούν ως «γιατροί» ή «πυροσβέστες» ή να συμβάλλουν 

και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ΣΣ 

δεν έχουν λάβει κανενός είδους επιμόρφωση ως προς τη διαχείριση συγκρούσεων 

(αλλά και γενικότερα), με κάθε έναν να βασίζεται στις προσωπικές του σπουδές ή 

αυτό-μόρφωση. Η επιλογή που κάθε Σύμβουλος κάνει διαμορφώνει ανάλογα και τη 

στάση του. Η έρευνα ανέδειξε ότι η εξισορροπητική δράση των ΣΣ υλοποιείται 

αποσπασματικά κατά την κρίση κάθε ΣΣ, χωρίς να υπάρχει κάποιος οργανωμένος 

σχεδιασμός για την αντιμετώπιση έντονων συγκρουσιακών καταστάσεων μεταξύ 

γονέων-εκπαιδευτικών. Η δράση τους πλαισιώνεται από την έντονη πίεση που 

επιβάλλουν οι συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον (Heaney, 2001). Σε κάθε 

περίπτωση, η γονική εμπλοκή στη σχολική ζωή -τηρουμένων των αναλογιών που 

επιβάλλουν οι σύγχρονες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας- 

αποτελεί ένα διαρκώς εντεινόμενο κοινωνικό φαινόμενο (Goldberger, 1995 στο Nir & 

Ben Ami, 2005), γεγονός που υποχρεώνει την υιοθέτηση στρατηγικών στην 

εκπαίδευση που θα συμβάλλουν στην εξομάλυνση της σχέσης γονέων-σχολείου (Nir 

& Ben Ami, 2005· Saiti, 2012).   

Ο καθοδηγητικός ρόλος συγκεντρώνει επίσης αναφορές στη βιβλιογραφία 

που ταυτίζονται με τα ευρήματα της έρευνας. Η Παπαβασιλείου (2008) αναφέρει ότι 

συνιστώσα του ευρύτερου παιδαγωγικού ρόλου του θεσμού του ΣΣ είναι η 

παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών και ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου 

και της σχολικής μονάδας, αναφορά που συμφωνεί με την υποστηρικτική/βοηθητική 

και συμβουλευτική διάσταση της καθοδήγησης που αποσκοπεί στη  βελτίωση 

εκπαιδευτικών, στην τήρηση του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητα. Η Τριανταφύλλου (2008) 

αναφέρει στην έρευνά της ότι οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν τον καθοδηγητικό και 

συμβουλευτικό χαρακτήρα για τον θεσμό, ενώ αντιτίθενται στην όποια εξουσιαστική 

διάσταση που μπορεί να έχει η σχέση ΣΣ-εκπαιδευτικών. Η παρούσα έρευνα φαίνεται 

να συμφωνεί με αυτή την άποψη. Άλλωστε και οι ίδιοι οι ΣΣ σε έρευνα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που δημοσιεύτηκε το 2008 δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται 

το έργο τους κυρίως ως συμβουλευτικό. Αν και η παρούσα έρευνα ανέδειξε κυρίαρχο 

τον επιμορφωτικό ρόλο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε μία συμβουλευτική 

διάσταση της καθοδήγησης που αποσκοπεί στη βελτίωση των εκπαιδευτικών. Η 

Φουρκιώτη (2012) αναφέρει ότι η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών από τον ΣΣ 
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αποτελεί πιθανότατα τη βασικότερη αρμοδιότητα του θεσμού, άποψη που βρίσκει 

σύμφωνη την έρευνα, καθώς ο εν λόγω ρόλος συγκέντρωσε αρκετές αναφορές, αλλά 

και διαπιστώθηκε ότι είναι ο περισσότερο πολυδιάστατος (διαμεσολαβητικός, 

διαμεσολαβητικός-συνεργατικός, διαμορφωτικός, και υποστηρικτικός-βοηθητικός-

συμβουλευτικός). Η Μπαρτζάκλη (2010) αναφέρει ότι οι ΣΣ αντιλαμβάνονται την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ως συμπαράσταση, συμβουλή και τελικά φιλία, 

άποψη με την οποία ταυτίζεται η παρούσα έρευνα, αφού η καθοδήγηση βρέθηκε ότι 

λαμβάνει υποστηρικτική/βοηθητική και συμβουλευτική διάσταση. Η συνεργατική 

διάσταση της καθοδήγησης έχει αναφερθεί από την Μπαρτζάκλη (2010), η οποία 

διαπίστωσε σοβαρές δυσκολίες των ΣΣ στη συνεργασία τους με τους προϊσταμένους 

τους (όπως και η Ναθαναήλ, 2014) ή τους υφισταμένους τους (Φωκάς, 2010). 

Παρόμοια προβλήματα συνεργασίας διαπιστώθηκαν και στην παρούσα έρευνα, αν 

και οι περισσότεροι ΣΣ ανέφεραν ότι είτε δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα είτε 

δεν τους επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Η συνεργατική διάσταση της καθοδήγησης 

όπως προσεγγίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία (Ryan et al., 2011· Dahir et al., 2013· 

Griffin & Steen, 2011· Steen & Noguera, 2011· Reiner et al, 2009· Gibbons et al. 

2010· Bryan & Holomb-McCoy, 2007), ταυτίζεται με την παρούσα έρευνα ως προς 

το ότι οι Σύμβουλοι αναγνωρίζουν το διαμεσολαβητικό ρόλο τους στην εκπαίδευση, 

αλλά διαφοροποιείται στο ότι στοχεύει στη διευκόλυνση του έργου των 

εκπαιδευτικών και όχι τόσο της μαθητικής επίδοσης. Με άλλα λόγια, η καθοδήγηση 

των Συμβούλων έχει ως στόχο πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς και όχι τόσο τους 

μαθητές. 

Ο αξιολογικός ρόλος μελετήθηκε αναλυτικά από τον Γιοκαρίνη (2000), ο 

οποίος τον προσεγγίζει ενταγμένο στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί ο ΣΣ στους 

εκπαιδευτικούς. Η παρούσα έρευνα διαφωνεί με την εν λόγω ερευνητική προσπάθεια 

ως προς το ότι ο αξιολογικός ρόλος αναδείχθηκε ως διακριτός από τον εποπτικό από 

τους ΣΣ του δείγματος. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ως βασική διαφορά τους ότι ο 

αξιολογικός ρόλος μπορεί να είναι αναπτυξιακός και βελτιωτικός για τους 

εκπαιδευτικούς, ενώ ο εποπτικός συνδέεται με άσκηση ελέγχου ή ηγεσίας σε αυτούς. 

Μάλιστα, οι δύο αυτοί ρόλοι δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τους 

συμμετέχοντες ΣΣ, καθώς οι συνολικές αναφορές σε αυτούς είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένες. Η απουσία αναφορών για τον αξιολογικό ρόλο επιβεβαιώνει την 

αδράνεια στην οποία έχει περιπέσει, αφού, παρότι θεσμοθετημένος ήδη από το 1982, 

δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ έως σήμερα, γεγονός ιδιαίτερα προβεβλημένο στη 

βιβλιογραφία (Κουδούνα, 2004· Ζαΐμη, 2007· Μπαρτζάκλη, 2010· Φουρκιώτη, 2012· 

Παναγόπουλος, 2012). Σημαντική ταύτιση παρουσιάζεται σχετικά με τις αξιολογικές 

εκθέσεις που συνάσσουν οι ΣΣ στο τέλος κάθε σχολικού έτους. Συγκεκριμένα, η   

Μπαρτζάκλη (2010) διαπίστωσε ότι οι ΣΣ θεωρούν τη σύνταξή της μία απαξιωμένη 

γραφειοκρατική διαδικασία, γεγονός που συμφωνεί με τις απόψεις των ΣΣ της 

παρούσης έρευνας, αφού η τύχη αυτών των εκθέσεων στο υπουργείο της Παιδείας 

είναι άγνωστη και παραμένουν αναπάντητες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί η 

διαχρονικότητα της αδιαφορίας του υπουργείου να ανατροφοδοτήσει -ή έστω να 

πληροφορήσει- τους ΣΣ σχετικά με τις αξιολογικές τους εκθέσεις. Ένα άλλο σημείο 
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αποτελεί ότι οι ΣΣ, ως στελέχη με αυξημένα προσόντα και γνωστικό υπόβαθρο, 

δείχνουν πρόθυμοι να τεκμηριώσουν τις επιλογές και δράσεις τους στους 

διοικητικούς προϊσταμένους τους. Ανάλογες τάσεις για αυξημένη λογοδοσία στο 

πλαίσιο ενός ηγετικού ρόλου εντοπίστηκαν και στη διεθνή βιβλιογραφία (Sink, 2009· 

Skutley, 2006, πιο έμμεσα στους Ryan et al., 2011· Mason & McMahon, 2009), οι 

οποίες θέτουν ως προϋπόθεση τη συμμετοχή των ΣΣ σε διαδικασίες αξιολόγησης και 

αποτίμησης (τόσο αυτό-αξιολόγησης όσο και ετερό-αξιολόγησης). Η δυνατότητα 

αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης της δράσης των ΣΣ (αλλά και κάθε εκπαιδευτικού 

στελέχους) προς κάθε ενδιαφερόμενο σε ένα πλαίσιο λογοδοσίας, αποτελεί τάση που 

παρατηρείται να έχει αυξητικές τάσεις διεθνώς (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). Οι 

ΣΣ στην Ελλάδα, στο μέτρο που θεωρούν τους εαυτούς τους ηγέτες, είναι ανάγκη να 

είναι σε θέση να τεκμηριώσουν ανά πάσα στιγμή όλες τις αποφάσεις, επιλογές και 

δράσεις τους.  

Για τον εποπτικό, αν και η έρευνα αναδεικνύει μία πολύ περιορισμένη τάση 

ενίσχυσής του, ώστε να καταστεί ελεγκτικός ή ηγετικός και να επιφέρει ουσιαστική 

επιβολή στους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό και διοικητικό κομμάτι, η μελετημένη 

βιβλιογραφία δε φαίνεται να υποστηρίζει αυτή την τάση. Αντίθετα, σχετική έρευνα 

που μελέτησε τις απόψεις εκπαιδευτικών για το έργο των ΣΣ (Τριαντάφυλλου, 2008), 

ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί απορρίπτουν τον εποπτικό-αξιολογικό για τον θεσμού. 

Ωστόσο, άλλη έρευνα (Παπαβασιλείου, 2008) ανέδειξε ότι οι ίδιοι οι ΣΣ 

υποστηρίζουν ότι μπορούν να έχουν λόγο στην αξιολόγηση τόσο για την άνοδο των 

εκπαιδευτικών στην ιεραρχία όσο και να διαπιστώσουν τη διάθεση των τελευταίων 

για συνεργασία. Υπό αυτό το πρίσμα, η περιορισμένη τάση ενίσχυσης του εποπτικού 

ρόλου βρίσκει έρεισμα στη βιβλιογραφία, αν και είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί 

είναι κάθετα αντίθετοι με αυτή την προοπτική. Έτσι, επιβεβαιώνεται η διάσταση 

απόψεων των εκπαιδευτικών με μερίδα ΣΣ, οι οποίοι προκρίνουν για τους ίδιους την 

άσκηση αυξημένης εποπτείας στους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, και η Δ.Ο.Ε. 

διαχρονικά τοποθετούνταν εναντίον οποιασδήποτε μορφής εποπτείας στην 

εκπαίδευση θεωρώντας την εποπτεία ως πισωγύρισμα σε πρακτικές του 

επιθεωρητισμού (Παναγόπουλος, 2012).            

Συμπερασματικά, η έρευνα ταυτίζεται ή διαφοροποιείται σε πλήθος σημείων 

με τη βιβλιογραφία για τους ρόλους των ΣΣ. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια 

αναδεικνύει έναν θεσμό με πολλαπλούς ρόλους και πολυεπίπεδο έργο. Οι ποικίλοι 

ρόλοι και η πολυδιάστατη δράση του ΣΣ καθιστούν αναμενόμενη την εξαγωγή 

πλήθους ερευνητικών αποτελεσμάτων που ταυτίζονται ή διαφοροποιούνται σε μικρό 

ή μεγαλύτερο βαθμό με τα μέχρι σήμερα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας. Σε 

κάθε περίπτωση, η συνθετότητα των ρόλων και των καθηκόντων των ΣΣ καθιστούν 

αναγκαία την ενίσχυση του θεσμού από την Πολιτεία, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι 

σήμερα.   

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα ανέδειξε ότι το σύνολο των προαναφερόμενων 

ρόλων των ΣΣ δεν πραγματώνονται χωρίς δυσκολίες. Οι ΣΣ συναντούν ποικίλου 

τύπου δυσκολίες και ανασταλτικούς παράγοντες που περιορίζουν τη δράση τους. Η 

άποψη αυτή αναδείχτηκε από τους 15 συμμετέχοντες, καθώς ανέδειξαν πλήθος 
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δυσκολιών, τις οποίες έχουν βιώσει και εξακολουθούν να βιώνουν καθημερινά. Η 

έρευνα ανέδειξε ως βασικότερη δυσκολία την έλλειψη χρηματοδότησης του θεσμού, 

ενώ ακολουθούν η αδιαφορία της Πολιτείας για την εκπαίδευση και τον θεσμό, τα 

πολλά σχολεία ανά ΣΣ και τα προβλήματα συνεργασίας με άλλους φορείς που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση. Τα συγκεκριμένα ευρήματα ταυτίζονται με τη 

μελετημένη ελληνική βιβλιογραφία, καθώς όλες οι παραπάνω δυσκολίες έχουν 

αναφερθεί σε πλήθος ερευνών (Τριανταφύλλου, 2008· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2008· Αθανασούλα-Ρέππα, 2008· Φωκάς, 2010· Σιαμάγκας & Πάνου, 2006· 

Anastasiou & Papakonstantinou, 2011· Μπαφίτη, 2010· Παπαβασιλείου, 2008· 

Φουρκιώτη, 2012· Παναγόπουλος, 2012· Παπαχρήστος, 2009· Ναθαναήλ, 2008· 

Κουδούνα, 2004· Ναθαναήλ, 2014· Αντωνίου, 2011· Ζαΐμη, 2007· Καράμηνας, 

2013).   

 

7.3 Ταύτιση ή διαφωνία ερευνητικών ευρημάτων με τη μελετημένη 

βιβλιογραφία για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

 

Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι ΣΣ δήλωσαν ότι την 

αντιλαμβάνονται πρωτίστως ως μία διαδικασία ανατροφοδότησης και βελτίωσης των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, μία μικρή μερίδα από αυτούς δήλωσε ότι η αξιολόγηση είναι 

μία ευκαιρία εντοπισμού και απομάκρυνσης από την τάξη εκπαιδευτικών που 

αδυνατούν να διδάξουν. Η έρευνα σε εθνικό επίπεδο έχει αναδείξει και επιβεβαιώσει 

με σαφήνεια ότι ο αξιολογικός ρόλος των ΣΣ παρέμεινε αδρανής τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες (Παπαδάκης, 1994· Λαθούρης, 2001· Σιάρκος, 2003· Κουδούνα, 2004· 

Ζαΐμη, 2007· Παπαβασιλείου, 2008· Παπαχρήστος, 2009· Μπαρτζάκλη, 2010· 

Φουρκιώτη, 2012· Stamelos et al., 2012· Παναγόπουλος, 2012· Καράμηνας, 2013). 

Ωστόσο, από τη βιβλιογραφία απουσιάζουν έρευνες για τις απόψεις των ΣΣ για τον 

θεσμό της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της πιθανής εμπλοκής τους σε αυτήν. 

Σε αυτό το σημείο, η παρούσα έρευνα πρωτοτυπεί, εστιάζοντας στο θέμα σε βάθος, 

αξιοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου που έθεσε στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα το Π.Δ.152/12013. Με άλλα λόγια, η έρευνα αξιοποίησε την 

τελευταία -πλέον πρόσφατη- προσπάθεια εισαγωγής ενός συστήματος αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών για να διερευνήσει τις απόψεις των ΣΣ για την εμπλοκή τους και 

τον αντίκτυπό της στη μέχρι σήμερα δράση τους. Η αξιοποίηση του Π.Δ. 152/2013 

επιλέχθηκε, καθώς: (1) προέβλεπε την ουσιαστική εμπλοκή των ΣΣ ως αξιολογητών 

των εκπαιδευτικών στο παιδαγωγικό κομμάτι και (2) αποτελεί μία προσπάθεια, που 

για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, πέρασε από το στάδιο του σχεδιασμού σε 

αυτό της εφαρμογής στην πράξη.     

Συμπερασματικά, η ύπαρξη δύο διαφορετικών τάσεων μεταξύ των ΣΣ 

αναφορικά με την αξιολόγηση, αναδεικνύει τον υποκειμενικό χαρακτήρα της 

διαδικασίας. Κάθε ΣΣ έχει τη δική του διαμορφωμένη άποψη για το θέμα σύμφωνα 

με τη δική του αντίληψη. Στο πλαίσιο μίας ενδεχόμενης εφαρμογής ενός συστήματος 

αξιολόγησης, αναμένεται να επιχειρήσει να μεταδώσει το δικό του όραμα στους 

εκπαιδευτικούς, μέσα στο οποίο τοποθετεί και τη διαδικασία αξιολόγησή τους. Η 
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μετάδοση οράματος αναφέρθηκε από την Μπαρτζάκλη (2010) ως διάσταση που δεν 

αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού. Η αναφορά επιβεβαιώνει την 

υποκειμενικότητα της σύλληψης του οράματος από κάθε ΣΣ, αφού η προσωπική 

αντίληψη του καθενός διαφοροποιεί το περιεχόμενο του οράματος αυτού. Ωστόσο, 

μπορεί να υποστηριχτεί ότι για την ομαλή εφαρμογή αξιολογικών διαδικασιών σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα, που δεν έχει ενσωματωμένες αξιολογικές διαδικασίες, όπως 

το ελληνικό, μείζονος σημασίας αναδεικνύεται η αλλαγή της νοοτροπίας των 

εκπαιδευτικών από τον ΣΣ για το θεσμό της αξιολόγησης. Η διερεύνηση και η 

εκτίμηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για αυτήν πρέπει να απασχολήσει κάθε 

ΣΣ. Εφόσον η αλλαγή της νοοτροπίας των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για να 

τους πείσουν οι ΣΣ τελικά να δουλέψουν με διαφορετικό τρόπο, να εφαρμόσουν 

καινοτόμα προγράμματα και νέες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους 

(Μπαρτζάκλη, 2010), το ίδιο απαραίτητη είναι η αλλαγή της στάσης τους αναφορικά 

με την αξιολόγηση. Ο ΣΣ οφείλει να συζητήσει με τους εκπαιδευτικούς για το 

ζήτημα, προκειμένου να γνωρίζει τις στάσεις και τις απόψεις τους. Ζητούμενο του 

συνεχούς διαλόγου είναι να πειστούν τόσο οι ΣΣ όσο και οι εκπαιδευτικοί για την 

αναγκαιότητά της αξιολόγησης, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να εφαρμοστεί όταν 

συμφωνηθεί ένα καθολικά αποδεκτό πλαίσιο για αυτήν. Αυτό ακριβώς ανέφεραν οι 

ΣΣ της παρούσης έρευνας. Ωστόσο, οι ίδιοι ΣΣ αναγνώρισαν ότι κάτι τέτοιο είναι 

δύσκολο και τα αποτελέσματα ενός τέτοιου εγχειρήματος εξαιρετικά αβέβαια. 

Καθοριστικής σημασίας ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια εισαγωγής ενός 

αξιολογικού συστήματος στην εκπαίδευση αναδεικνύεται ο φόβος των εκπαιδευτικών 

για τις πιθανές επιπτώσεις της, ο οποίος επιτείνεται από την απουσία κουλτούρας 

αξιολόγησης στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο η έρευνα ταυτίζεται με τη διαχρονική 

άποψη που πρεσβεύει ότι η ιδέα του να κρίνεται κάποιος -όσο έμπειρος κι αν είναι- 

είναι απωθητική (Ιορδανίδης, 1999).    

Ολοκληρώνοντας, στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013, οι ΣΣ επιφορτίστηκαν με 

αξιολογικά καθήκοντά σε ένα ιδιαίτερα ρευστό εκπαιδευτικό σκηνικό. Η ρευστότητα 

των εκπαιδευτικών πραγμάτων οφείλεται τόσο στη γενικότερη πολιτική και 

κοινωνική κατάσταση της χώρα -που δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον εκπαιδευτικό 

χώρο- όσο και στην έλλειψη κουλτούρας αλλαγών και διαδικασιών αξιολόγησης στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτό το γενικό συγκείμενο, οι ΣΣ 

επιφορτίστηκαν με μια (πρόσθετη των ήδη υπαρκτών καθηκόντων τους) 

απαιτητικότατη αποστολή:  

 να μελετήσουν το νέο πλαίσιο της αξιολόγησης,  

 να πειστούν οι ίδιοι για την αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και τη μελλοντική 

αποτελεσματικότητά του,  

 να πείσουν τους εκπαιδευτικούς των περιφερειών τους για την αναγκαιότητα της 

αξιολόγησης και να λύσουν όλες τις απορίες, τις αμφιβολίες και τους δισταγμούς 

τους, 

 να την εφαρμόσουν με τρόπο που να διασφαλίζει ότι ανταποκρίνεται στην 

αναγκαιότητά της, 
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 να αναστοχαστούν πάνω στο αξιολογικό έργο τους και να εξάγουν συμπεράσματα 

για τους ίδιους και το σώμα των εκπαιδευτικών και τέλος 

 να αξιολογήσουν την προσπάθειά τους και τη διαδικασία επισημαίνοντας 

ενδεχόμενες αδυναμίες, ελλείψεις, ασάφειες και προβληματικά σημεία της. 

 

Η αναστολή των σχετικών διαδικασιών της αξιολόγησης με την αλλαγή της 

πολιτικής κατάστασης στη χώρα, δεν άφησε περιθώριο να φανούν: (1) αν η 

αξιολόγηση θα γινόταν τελικά αποδεκτή από το σώμα των εκπαιδευτικών και θα 

ξεκινούσε, (2) αν η διαδικασία του 152/2013 ήταν πράγματι εφαρμόσιμη στην πράξη, 

(3) αν η εμπλοκή των ΣΣ σε αυτήν ήταν βιώσιμη και (4) αν οι ΣΣ θα είχαν σε όλη 

αυτή την πορεία τη στήριξη της Πολιτείας και των προϊσταμένων τους.  

 

7.4 Συνόψιση των συμπερασμάτων της έρευνας 

 

Επιχειρώντας μία τελική συνόψιση των βασικών συμπερασμάτων της 

έρευνας, αυτά είναι: 

 

1. Ο θεσμός του ΣΣ απαρτίζεται από ποικίλους διαφορετικούς, αλλά αλληλένδετους, 

ρόλους, οι οποίοι συνθέτουν την ταυτότητά του και προσδιορίζουν τη δράση του. 

2. Βασικοί ρόλοι του θεσμού αναδεικνύονται ο επιμορφωτικός, ο υποστηρικτικός-

ενισχυτικός, ο καθοδηγητικός και ο εξισορροπητικός. Ο αξιολογικός και 

εποπτικός αναδείχτηκαν ως περιφερειακοί ρόλοι από τους συμμετέχοντες. 

3. Οι παραπάνω ρόλοι αποτελούνται από επιμέρους διαστάσεις, οι οποίες 

επιβεβαιώνουν περαιτέρω τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των καθηκόντων των ΣΣ. 

4. Ο αξιολογικός αποτελεί έναν αδρανή και απαξιωμένο στη συνείδηση των ΣΣ 

ρόλο, καθώς η ίδια η Πολιτεία δεν έχει καθορίσει με σαφήνεια αν τελικά οι ΣΣ 

έχουν αξιολογικά καθήκοντα και ποια είναι αυτά. 

5. Μέχρι σήμερα, ο ΣΣ αξιολογούσε τους εκπαιδευτικούς μέσω εκθέσεων που 

υπέβαλε σε ανώτερους διοικητικά φορείς (πρώην Π.Ι.), χωρίς ποτέ να λάβει 

ενημέρωση για την τύχη των εκθέσεων ή οποιουδήποτε είδους άλλη 

ανατροφοδότηση. Αποτέλεσμα υπήρξε η απαξίωση της όλης διαδικασίας. 

6. Οι περισσότεροι ΣΣ νοηματοδοτούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως μία 

διαρκή διαδικασία παροχής ανατροφοδότησης του ΣΣ σε αυτούς, με στόχο την 

επαγγελματική τους βελτίωση και ανάπτυξη. Μία μικρή μερίδα, αντιλαμβάνεται 

την αξιολόγηση ως ευκαιρία για να απομακρυνθούν από τις σχολικές τάξεις, 

εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να διδάξουν. 

7. Όλοι οι ΣΣ συμφωνούν ότι ο θεσμός της αξιολόγησης είναι απαραίτητος σε ένα 

σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Βασικός λόγος της αναγκαιότητας είναι ο 

εντοπισμός των αδυναμιών των εκπαιδευτικών και η βελτίωσή τους μέσω της 

εξάλειψής τους. 

8. Όλοι οι ΣΣ εκτιμούν ότι η αξιολογική διαδικασία που προέβλεπε το Π.Δ. 

152/2013 θα είχε συνολικά ριζικές επιπτώσεις στο μέχρι σήμερα έργο τους αν 

υλοποιούνταν στην πράξη: (1) θα επέφερε πρόσθετο φόρτο εργασίας που θα 
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καθιστούσε αδύνατη την παροχή συμβουλευτικού έργου και θα δημιουργούσε 

φόβο για την αποτελεσματικότητα των ΣΣ και (2) θα άλλαζε σίγουρα τη σχέση 

ΣΣ-εκπαιδευτικών, λόγω του φόβου των δεύτερων για την αξιολόγηση. Θα 

αποστασιοποιούνταν μεταξύ τους και η συνεργασία τους δεν θα 

νοηματοδοτούνταν πλέον στο πλαίσιο μίας συμβουλευτικής σχέσης, αλλά θα 

περιορίζονταν στο πλαίσιο μίας γραφειοκρατικής διαδικασίας διοικητικού τύπου.  

9. Οι ΣΣ διαφοροποιούνται ως προς τη δυνατότητα ταυτόχρονης άσκησης 

συμβουλευτικού και αξιολογικού έργου από το ίδιο πρόσωπο. Αν και υπερισχύει 

η άποψη ότι ο συνδυασμός είναι δυνατός, οι ΣΣ διαφοροποιούνται και εντός 

αυτής, καθώς θέτουν προϋπόθεση η αξιολόγηση να οδηγεί σε επιμόρφωση μες 

στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών.  

10. Το έργο των ΣΣ πραγματώνεται με πλήθος δυσκολιών και ανασταλτικών 

παραγόντων να παρεισφρέουν σε αυτό. Βασικότερες δυσκολίες αποτελούν: (1) η 

έλλειψη χρηματοδότησης, (2) η αδιαφορία της Πολιτείας για την εκπαίδευση και 

τους ΣΣ, (3) η αναλογία ΣΣ-σχολικών μονάδων και (4) τα ποικίλα προβλήματα 

συνεργασίας με άλλους φορείς της εκπαίδευσης. Οι δυσκολίες περιορίζουν τη 

συνολική αποτελεσματικότητα της δράσης των ΣΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Περιορισμό της έρευνας αποτελεί το περιορισμένο δείγμα συμμετεχόντων. 

Παρά το γεγονός ότι οι 15 ΣΣ του δείγματος αποτελούν τους μισούς περίπου από 

τους συνολικά 28
62

 ΣΣ της Θεσσαλονίκης (Γραφεία ΣΣ Ανατολικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης), η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαθέτει 386
63

 ΣΣ σε όλη την 

Επικράτεια. Το γεγονός αυτό περιορίζει την αντιπροσωπευτικότητα των 

αποτελεσμάτων στο σύνολο των στελεχών που απαρτίζουν τον θεσμό. Η χρήση 

ποσοτικών ερευνητικών εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγιο) πιθανώς θα εξασφάλιζε τη 

συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων. Τέλος, το γεγονός ότι συμμετείχαν 

ΣΣ μίας αστικής περιοχής (πολεοδομικό συγκρότημα και προάστια της 

Θεσσαλονίκης) περιορίζει την αντιπροσωπευτικότητα των απόψεων σε εκείνους τους 

ΣΣ που είναι τοποθετημένοι στην επαρχία και αντιμετωπίζουν διαφορετικά 

προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες των αστικών 

κέντρων και της επαρχίας εμφανίζουν έντονες ιδιαιτερότητες και μεγάλες διαφορές 

μεταξύ τους, γεγονός που επηρεάζει τη δράση των ΣΣ, η οποία διαφοροποιείται από 

περιοχή σε περιοχή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Κάθε Διεύθυνση ΣΣ έχει από 11 ΣΣ Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2 Προσχολικής 

Αγωγής και 1 Ειδικής Αγωγής (σύνολο 14). 
63

http://www.pess.gr/attachments/article/60/2012-01-

13_SxolikoiSymvoyloi_pe_a2012.pdf  

http://www.pess.gr/attachments/article/60/2012-01-13_SxolikoiSymvoyloi_pe_a2012.pdf
http://www.pess.gr/attachments/article/60/2012-01-13_SxolikoiSymvoyloi_pe_a2012.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η συνέχεια στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια μπορεί να συμπεριλάβει τη 

μελέτη των μελλοντικών προσπαθειών εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στην ελληνική εκπαίδευση. Η 

ακαδημαϊκή έρευνα είναι ανάγκη να παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές εξελίξεις 

προκειμένου να μπορέσει να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προσπάθειες καρποφόρησαν 

συναντώντας την αποδοχή του εκπαιδευτικού κόσμου ή όχι. Οι μελλοντικές 

ερευνητικές προσπάθειες είναι σκόπιμο να διερευνήσουν τις απόψεις όλων των 

ομάδων και φορέων που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με την 

αξιολόγηση. Αυτοί οι φορείς είναι τόσο τα διοικητικά στελέχη (Περιφερειακοί 

Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές σχολικών μονάδων) 

όσο και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι εκπαιδευτικοί της πράξης όλων των βαθμίδων, 

αλλά και οι γονείς των μαθητών. Η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων όλων 

των παραπάνω είναι ανάγκη να προσθέσει κι άλλα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά 

με: (1) τους λόγους αναγκαιότητας της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, (2) 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις εφαρμογής της, καθώς και (3) το ιδεολογικό, θεσμικό και 

οργανωτικό πλαίσιο εφαρμογής της στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ουσιαστικά, η μέχρι 

σήμερα αδυναμία εύρεσης κοινού τόπου μεταξύ των ομάδων της εκπαίδευσης για την 

υιοθέτηση ενός καθολικά αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης-αποτίμησης του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, εξακολουθεί να διατηρεί 

επίκαιρη την ανάγκη για μια οργανωμένη συλλογική διαβούλευση στον χώρο της 

παιδείας. Ζητούμενο του διαλόγου αποτελεί η εύρεση της απάντησης στο πρωταρχικό 

ερώτημα: «Τι σχολείο θέλουμε και τι μαθητές θέλουμε αυτό να παράγει;». Η 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί την αφετηρία νέων προσπαθειών 

κατασκευής και σχεδιασμού ενός αξιολογικού συστήματος για την εκπαίδευση. 

Εστιάζοντας στο σώμα των Σχολικών Συμβούλων, η μελλοντική έρευνα 

μπορεί να ασχοληθεί με τη διερεύνηση των απόψεών τους για: (1) τους λόγους που 

καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης στην εκπαίδευση 

και (2) τον πιθανό τρόπο/τρόπους εμπλοκής τους ως θεσμού στον σχεδιασμό, 

οργάνωση και υλοποίηση της αξιολογικής διαδικασίας.  

Το θέμα προσφέρεται για αξιοποίηση ποικίλων ερευνητικών μεθόδων, κάθε 

μία από τις οποίες μπορεί να συμβάλλει στη σφαιρικότερη διερεύνησή του. Αν και η 

παρούσα έρευνα αξιοποιεί μία ποιοτική μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούν να αποκλειστούν οι ποσοτικές προσεγγίσεις ή ο συνδυασμός 

μεθόδων για το υπό μελέτη θέμα. Αντίθετα, κάθε ερευνητική μέθοδος δύναται να 

προσεγγίσει το θέμα από διαφορετικές οπτικές, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας 

ολοκληρωμένης εικόνας για το μείζον θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.    
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Νόμος 2525/1997, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 

188Α/23-9-1997. 

 

Νόμος 2986/2002, «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 

24Α/13-2-2002. 

 

Νόμος 3848/2010, «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 

71Α/19-5-2010. 

 

Νόμος 3966/2011, «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 

118Α/24-5-2011. 

 

Προεδρικό Διάταγμα 214/1984, «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των σχολικών 

συμβούλων», ΦΕΚ 77Α/29-5-1984. 

 

http://counselingoutfitters.com/vistas/vistas10/Article_92.pdf
http://www.ericdigests.org/1992-3/diversity.htm
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Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ΦΕΚ 240Α/5-11-2013. 

 

Υπουργική Απόφαση Δ2/1938/27-2-1998, «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

των εκπαιδευτικών». 

 

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002, «Καθορισμός των 

ειδικότερων αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 

διδασκόντων», ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002. 

 

Ηλεκτρονικές πηγές 

 

http://aee.iep.edu.gr/legislation 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Κατά σειρά, στο Παράρτημα περιλαμβάνονται: 

 

 Π.1 Διαδικασία πρόσβασης και Οδηγός συνέντευξης Σχολικών Συμβούλων 

 Π.2 Δημογραφικά στοιχεία Σχολικών Συμβούλων 

 Π.3 Παράδειγμα απομαγνητοφώνησης και ανάλυσης συνέντευξης Σχολικού 

Συμβούλου 

 Π.4 Συγκεντρωτικός πίνακας συνολικής διαφοροποίησης απαντήσεων Σχολικών 

Συμβούλων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Π.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

Διαδικασία πρόσβασης (προφορικά):  

«Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών μου υποχρεώσεων διεξάγω 

μια διπλωματική εργασία που έχει ως σκοπό να ερευνήσει το ρόλο και το έργο των 

Σχολικών Συμβούλων γενικά αλλά και στο πλαίσιο του νέου Νόμου για την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών. Για την πραγμάτωση της εργασίας αναζητώ πληροφορίες από 

Σχολικούς Συμβούλους με αρκετή πείρα. Με αυτή την έννοια, η δική σας συμβολή είναι 

πολύ σημαντική. Ό,τι θα συζητηθεί μεταξύ μας, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για 

την έρευνα χωρίς να αναφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Η διάρκεια της 

συνέντευξής μας θα είναι περίπου 50 λεπτά. Θα με διευκόλυνε να μαγνητοφωνήσουμε 

τη συζήτησή μας, για καθαρά πρακτικούς λόγους, ώστε να γίνει καλύτερη καταγραφή 

και επεξεργασία των πληροφοριών που θα μου δώσετε». 

Διαδικασία πρόσβασης (γραπτά): 

 

Αγαπητέ/-ή κύριε/κυρία,  

 

στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας στην κατεύθυνση «Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά 

Προγράμματα», επέλεξα να διερευνήσω ένα επίκαιρο θέμα της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας: «Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του 

Νόμου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών». 

Σκοπεύω να καταγράψω τις απόψεις όσων περισσοτέρων Σχολικών 

Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταστεί δυνατό, ώστε αυτή η έρευνα να 

εξετάσει πιθανές διαφορετικές οπτικές στο θέμα αυτό. 

Η ανταπόκρισή σας θα με βοηθήσει σημαντικά στο εγχείρημα αυτό. 

Για καθαρά πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με την καλύτερη δυνατή 

καταγραφή και επεξεργασία των πληροφοριών που θα μου δώσετε, θα με διευκόλυνε 

η συζήτησή μας να απομαγνητοφωνηθεί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είναι 

αυτονόητη η ανωνυμία της συνέντευξης και η αποδοχή εκ μέρους μου της 

δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων προς εσάς εφόσον το επιθυμείτε. 

Οι παρατηρήσεις σας σε οποιοδήποτε σημείο είναι επιθυμητές.  

 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά,  

Θεόδωρος Γ. Καραμητόπουλος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946612620 
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2. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

Ερωτήσεις συνέντευξης  

(Ice breaking questions)  

Στο γενικό πλαίσιο της ερώτησης: Πώς περιγράφει ο κάθε Σχολικός Σύμβουλος την 

επαγγελματική του καριέρα; 

 

1. Είστε Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής ή Δημοτικής Εκπαίδευσης; 

2. Ποια είναι η συνολική προϋπηρεσία σας ως εκπαιδευτικός; 

3. Πόσο καιρό είστε Σχολικός Σύμβουλος; 

4. Πόσα σχολεία έχετε υπό την καθοδήγησή σας; 

5. Πού πραγματοποιήσατε τις σπουδές σας; 

6. Τι σας οδήγησε στο να επιλέξετε τη θέση του Σχολικού Συμβούλου; 

7. Αν είχατε την επιλογή να αλλάξετε επάγγελμα θα διαλέγατε το ίδιο ή κάποιο 

άλλο;  

8. Γιατί; (σε οποιαδήποτε απάντηση και αν δώσει)  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

i. Πώς περιγράφει και 

νοηματοδοτεί ο κάθε 

Σχολικός Σύμβουλος το 

ρόλο του; 

Να διερευνηθεί ποιος 

είναι ο ρόλος και το 

έργο των Σχολικών 

Συμβούλων. 

Περιγραφή του 

ρόλου 

 

 

Αναμενόμενες 

ενέργειες 

 

Επιδιώξεις 

 

Προτεραιότητες 

Σχολικών 

Συμβούλων 

Ενέργειες 

επίτευξης 

προτεραιοτήτων 

Κριτήρια 

ικανοποίησης από 

1
η
) Θα μπορούσατε να 

μου περιγράψετε με 2 

λόγια ποιο είναι το 

έργο σας ως Σχολικός 

Σύμβουλος; 

2
η
) Ποιες είναι οι 

ενέργειες που 

αναμένεται να κάνετε 

ως Σχολικός 

Σύμβουλος; 

3
η
) Τι επιδιώκετε να 

πετύχετε ως Σχολικός 

Σύμβουλος στην 

εκπαίδευση; 

4
η
) Τι είναι αυτό που 

θέλετε να πετύχετε 

κατά προτεραιότητα; 

5
η
) Τι κάνετε για να το 

καταφέρετε; 

6
η
) Πότε είστε 

ευχαριστημένος/η από 
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το έργο 

 

Σημαντικότητα 

ρόλου Σχολικών 

Συμβούλων 

τα αποτελέσματα του 

έργου σας; 

7
η
) Για ποιους λόγους 

θεωρείτε το ρόλο σας 

σημαντικό; 

 

ii. Ποιες ενέργειες 

αναφέρουν οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι ως 

προϋπόθεση για να είναι 

αποτελεσματικοί στο 

έργο τους; 

 

Να διερευνηθούν οι 

απόψεις των Σχολικών 

Συμβούλων 

αναφορικά με τις 

ενέργειες που θα 

πρέπει να κάνουν, 

ώστε να επιτελούν το 

έργο τους 

αποτελεσματικά. 

Αποτελεσματικές 

ενέργειες 

Σχολικών 

Συμβούλων για 

υποστήριξη 

εκπαιδευτικών 

 

Πρόσθετοι ρόλοι 

και αρμοδιότητες 

 

 

 

 

Επιτυχημένος 

Σχολικός 

Σύμβουλος 

8
η
) Ποιες ενέργειές 

σας θεωρείτε πιο 

αποτελεσματικές για 

να υποστηρίξετε τους 

εκπαιδευτικούς σε όλα 

αυτά που αναφέρατε 

πριν; 

9
η
) Πιστεύετε ότι θα 

έπρεπε να έχετε 

άλλους ρόλους ή 

αρμοδιότητες, ώστε να 

εκπληρώνετε 

αποτελεσματικότερα 

τα καθήκοντά σας; 

10
η
) Αν και, ποιοι 

είναι αυτοί; Γιατί το 

λέτε αυτό; 

11
η
) Τι χαρακτηρίζει 

κατά τη γνώμη σας 

έναν επιτυχημένο 

Σχολικό Σύμβουλο; 

iii. Πώς νοηματοδοτεί ο 

κάθε  Σχολικός 

Σύμβουλος την 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών; 

 

Να διερευνηθούν οι 

απόψεις των Σχολικών 

Συμβούλων για το 

πώς νοηματοδοτούν 

την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και 

πόσο αναγκαία τη 

θεωρούν. 

 

Νοηματοδότηση 

αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών   

 

Αναγκαιότητα 

αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών   

 

12
η
) Τι σημαίνει για 

εσάς το νέο πλαίσιο 

για την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών; 

13
η
) Θεωρείτε ότι η 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών είναι 

απαραίτητη σήμερα; 

14
η
) Γιατί; Δώστε μου 

ένα παράδειγμα.   

iv. Επηρεάζει το ρόλο και 

το έργο των Σχολικών 

Συμβούλων ο νόμος για 

την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και με 

ποιον τρόπο; 

Να διερευνηθούν οι 

απόψεις των Σχολικών 

Συμβούλων για το αν 

και πώς επηρεάζει το 

έργο τους ο νόμος για 

την αξιολόγηση των 

Εμπλοκή Σχολικών 

Συμβούλων στην 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών  

Αντίκτυπος στο 

ρόλο και το έργο 

15
η
) Πώς εμπλέκεται ο 

Σχολικός Σύμβουλος 

στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών 

σύμφωνα με τον νόμο; 

16
η
) Ποιες είναι οι 
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 εκπαιδευτικών. των συμβούλων 

από τον νόμο 

 

 

 

σκέψεις σας σχετικά 

με το νέο ρόλο που 

καλείστε να 

αναλάβετε; Νομίζετε 

ότι αυτός ο νέος ρόλος 

αλλάζει σε κάτι το 

έργο του Σχολικού 

Συμβούλου; Αλλάζει 

κάτι στη σχέση του 

Σχολικού Συμβούλου 

με τους 

εκπαιδευτικούς; 

17
η
) Μπορεί ο 

συμβουλευτικός ρόλος 

να συμβαδίσει με τον 

αξιολογικό ρόλο και 

με ποιον τρόπο;  

v. Ποιοι παράγοντες και 

δυσκολίες εμποδίζουν 

την αποτελεσματική 

εκτέλεση των 

καθηκόντων των 

Σχολικών Συμβούλων 

και γιατί εμφανίζονται; 

 

Να διερευνηθεί ποιοι 

παράγοντες και 

δυσκολίες εμποδίζουν 

την αποτελεσματική 

εκτέλεση των 

καθηκόντων των 

συμβούλων, καθώς 

και να 

διασαφηνιστούν οι 

λόγοι ύπαρξης των 

δυσκολιών.  

Ικανοποίηση από 

το επάγγελμα 

Ανασταλτικοί-

αποτρεπτικοί 

παράγοντες και 

δυσκολίες κατά 

την εκτέλεση των 

καθηκόντων 

 

Προσωπικές 

εμπειρίες-

δυσκολίες 

 

Πώς οι διάφοροι 

παράγοντες και 

δυσκολίες 

επηρεάζουν την 

εκτέλεση των 

καθηκόντων των 

Σχολικών 

Συμβούλων 

Αιτιολόγηση των 

δυσκολιών 

18
η
) Είστε 

ικανοποιημένος/η από 

το επάγγελμά σας; 

19
η
) Θεωρείτε ότι 

υπάρχουν παράγοντες 

που εμποδίζουν την 

εκτέλεση των 

καθηκόντων σας; 

20
η
) Ποιοι είναι αυτοί; 

Δώστε παραδείγματα. 

21
η
) Έχετε συναντήσει 

ή συναντάτε 

δυσκολίες στο έργο 

σας; Δώστε 

παραδείγματα. 

22
η
) Με ποιον τρόπο 

επηρεάζουν το έργο 

σας οι διάφορες 

δυσκολίες; 

 

23
η
) Για ποιους 

λόγους θεωρείτε ότι 

εμφανίζονται και 

υπάρχουν αυτοί οι 

αποτρεπτικοί 

παράγοντες και 

δυσκολίες; 
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Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μου διαθέσατε! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi. Με ποιους τρόπους οι 

παραπάνω παράγοντες 

και δυσκολίες θα 

μπορούσαν να 

ξεπεραστούν; 

Να διερευνηθεί πώς 

μπορούν να 

ξεπεραστούν οι 

διάφοροι παράγοντες 

και δυσκολίες που 

επηρεάζουν το έργο 

των Σχολικών 

Συμβούλων. 

Τρόποι υπέρβασης 

δυσκολιών 

24
η
) Πώς θα 

μπορούσαν να 

ξεπεραστούν; 

vii. Διαφοροποιούνται οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι 

μεταξύ τους ως προς τη 

νοηματοδότηση του 

ρόλου τους, της 

αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών ή στους 

παράγοντες που 

επηρεάζουν το έργο 

τους;  

Να δοθεί ερμηνεία 

στις διαφορετικές 

απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών  

σχετικά με το νόημα 

που αποδίδουν στο 

ρόλο τους και στους 

παράγοντες που 

δυσχεραίνουν το έργο 

τους.   

 Οι απαντήσεις σε αυτό 

το ερευνητικό 

ερώτημα θα 

προκύψουν έμμεσα 

από τις προηγούμενες 

απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών και όχι 

μέσω κάποιων ειδικών 

ερωτήσεων 

συνέντευξης. 
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Π.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

α/α ΦΥΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΩΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΩΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

(ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) 

1 Γ Προσχολική Αγωγή  -πτυχίο Σχολής 

Νηπιαγωγών 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

(σε εξέλιξη) 

26 δεύτερη θητεία 

(7ος  χρόνος) 

110 δημόσια, 

35 ιδιωτικά 

και 2 

πειραματικά 

350 

2 Γ Προσχολική Αγωγή -πτυχίο Νομικής 

-πτυχίο Σχολής 

Νηπιαγωγών 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-Διδασκαλείο 

Γενικής Αγωγής 

-εξομοίωση 

πτυχίου 

31  πρώτη θητεία 

(2ος χρόνος) 

110 δημόσια 

και 10 

ιδιωτικά 

278 

3 Γ Δημοτική 

Εκπαίδευση 

 

-πτυχίο 

Φιλοσοφικής 

Σχολής 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

28-29  τρίτη θητεία 

(10ος χρόνος) 

12 και 1 

πειραματικό 

(δε λήφθηκε η 

σχετική πληροφορία) 

4 Α Δημοτική 

Εκπαίδευση  

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-πτυχίο 

Θεολογικής 

Σχολής 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

27  δεύτερη θητεία 

(7ος χρόνος) 

14 

(21 λόγω 

άδειας 

συναδέλφου) 

450 

(και για τις 2 

εκπαιδευτικές 

περιφέρειες) 

5 Γ Δημοτική 

Εκπαίδευση 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-πτυχίο 

Φιλοσοφικής 

Σχολής 

-Διδασκαλείο 

Γενικής Αγωγής 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

-εξομοίωση 

πτυχίου 

27  δεύτερη θητεία  

(3 μήνες στη 

θέση) 

 

13 200 

6 Γ Δημοτική 

Εκπαίδευση 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

(σε εξέλιξη) 

25  πρώτη θητεία 

(2ος χρόνος) 

16 350 
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7 Γ Δημοτική 

Εκπαίδευση 

-πτυχίο Σχολής 

Νηπιαγωγών 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-πτυχίο 

Φιλοσοφικής 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

-

Μεταδιδακτορική 

Διατριβή 

30 τρίτη θητεία 

(11ος χρόνος) 

14 280 

8 Γ Προσχολική Αγωγή -πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-πτυχίο 

Τμήματος 

Νηπιαγωγών 

-πτυχίο Ειδικής 

Αγωγής 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

28 δεύτερη θητεία 

(7ος χρόνος) 

110 300 

9 Α Δημοτική 

Εκπαίδευση 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-πτυχίο 

Θεολογικής 

Σχολής 

-πτυχίο 

Τμήματος 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

-Διδασκαλείο 

Γενικής Αγωγής 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

(σε εξέλιξη) 

33 τέταρτη θητεία 

(16ος χρόνος) 

14 350 

10 Α Δημοτική 

Εκπαίδευση 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-2 Μεταπτυχιακά 

Διπλώματα 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

30 δεύτερη θητεία 

(5ος χρόνος) 

12  200 

11 Γ Προσχολική Αγωγή -πτυχίο Σχολής 

Νηπιαγωγών 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-εξομοίωση 

πτυχίου 

-Διδασκαλείο 

Γενικής Αγωγής 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

24  πρώτη θητεία 

(3ος χρόνος) 

95  225 

12 Α Δημοτική 

Εκπαίδευση 

(δε λήφθηκε η 

σχετική 

πληροφορία) 

32 δεύτερη θητεία 

(7ος χρόνος) 

21  (δε λήφθηκε η 

σχετική πληροφορία) 

13 Γ Προσχολική Αγωγή -πτυχίο Σχολής 

Νηπιαγωγών 

29  πρώτη θητεία 

(2,5 χρόνια) 

96 δημόσια 

και 2 

285 
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-εξομοίωση 

πτυχίου 

-Διδασκαλείο 

Γενικής Αγωγής 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

ιδιωτικά 

14 Γ Δημοτική 

Εκπαίδευση 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

- Διδασκαλείο 

Γενικής Αγωγής 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

34  τρίτη θητεία 

(10ος χρόνος) 

14  280 

15 Α Δημοτική 

Εκπαίδευση 

-πτυχίο 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

-Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

-Διδακτορική 

Διατριβή 

25 πρώτη θητεία 

(3ος χρόνος) 

12 140 

 

Το δείγμα της ποιοτικής έρευνάς μας αποτέλεσαν 15 Σχολικοί Σύμβουλοι 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι 

περισσότεροι από τους ερωτώμενους ήταν γυναίκες (10 γυναίκες και 5 άνδρες). Η 

πλειοψηφία των Σχολικών Συμβούλων ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού (12) και 

διδακτορικού (9) τίτλου σπουδών, ενώ 6 είχαν περισσότερα από ένα ακαδημαϊκά 

πτυχία. Η συνολική προϋπηρεσία τους ήταν περίπου 29 έτη, ενώ οι περισσότεροι από 

τους συμμετέχοντες διανύουν (την περίοδο της συνέντευξης) την πρώτη ή τη δεύτερη 

θητεία τους στη θέση του Συμβούλου (5 και 6 άτομα, αντίστοιχα). Αξιοσημείωτος 

είναι ο αριθμός των σχολείων που έχουν υπό την καθοδήγησή τους. Στην εποπτεία 

των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής υπάγονται κατά προσέγγιση 180 

σχολεία, ενώ στους Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης 18. Αντίστοιχα 

μεγάλος είναι και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν υπό την καθοδήγησή τους. 

Κατά μέσο όρο οι Σύμβουλοι της Προσχολικής Αγωγής έχουν υπό την καθοδήγησή 

τους 290 εκπαιδευτικούς, ενώ εκείνοι της Δημοτικής Εκπαίδευσης 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 232 
 

Π.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

-Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης εργάζεστε;  

 

-Πρωτοβάθμια. Είμαι της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

-Ποια είναι η συνολική προϋπηρεσία σας ως εκπαιδευτικός; 

 

-28-29 χρόνια. 

 

-Σύμβουλος πόσα χρόνια είστε; 

 

-10 χρόνια. Άρα τώρα είμαι στη τρίτη τετραετία, δεύτερη χρονιά της τρίτης 

τετραετίας. 

 

-Πόσα σχολεία έχετε υπό την καθοδήγησή σας; 

 

-12 σχολεία, ανάμεσα στα οποία και ένα πειραματικό. Το λέω αυτό γιατί έχει 

αυξημένη δουλειά το πειραματικό. 

 

-Πού πραγματοποιήσατε τις σπουδές σας; 

 

-Εδώ και στην Αγγλία. Φιλοσοφική, μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφική και διδακτορικό 

στην Αγγλία. Το πρώτο μου πτυχίο είναι στη Φιλοσοφική. Το μεταπτυχιακό και το 

διδακτορικό είναι πάνω στα παιδαγωγικά και τη ψυχολογία. 

 

-Έχετε βγάλει κάποια άλλη σχολή; 

 

-Όχι, Φιλοσοφική και Παιδαγωγική Ακαδημία. 

 

-Τι σας οδήγησε στο να επιλέξετε τη θέση του Σχολικού Συμβούλου; 

 

-Πάνω στη δουλειά μας είναι το ανώτερο που μπορείς να φτάσεις, πέρα απ’ τα 

διοικητικά. Επομένως μετά τις σπουδές οδηγήθηκα εδώ, όταν θέλεις να ανέβεις... 

Βέβαια με ενδιέφερε η δουλειά ιδιαίτερα, το διοικητικό κομμάτι δεν με ενδιέφερε 

καθόλου, δεν με ενδιέφερε να γίνω διευθύντρια, με ενδιέφερε όμως αυτό, γιατί έχει 

παιδαγωγικό ρόλο, είναι το παιδαγωγικό κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει. 

 

-Αν είχατε την επιλογή να αλλάξετε επάγγελμα θα επιλέγατε το ίδιο ή κάποιο 

άλλο και γιατί; 

 

-Ως επάγγελμα μου αρέσει. Ήταν καθαρά δική μου επιλογή. Βέβαια σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης πάντα σκέφτεσαι ότι αν επέλεγες κάποιο άλλο θα έβγαζα 

περισσότερα χρήματα. Αλλά νομίζω ότι μου αρέσει και το αγαπώ. 
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-Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε με δύο λόγια πιο είναι το έργο σας ως 

Σχολική Σύμβουλος;  

 

-Κυρίως είναι να ενισχύω τους εκπαιδευτικούς, ώστε να βελτιώσουν τις διδακτικές 

τους πρακτικές και τη παιδαγωγική τους συμπεριφορά. Πέρα από αυτά είναι να 

επιλύσεις, ιδιαίτερα αυτούς τους καιρούς, συγκρούσεις που επίσης δημιουργούνται 

είτε ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς είτε ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς. Ένα μεγάλο κομμάτι αφορά και τους γονείς. Πραγματοποιούνται πολλά 

επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους γονείς σε σχέση βέβαια με θέματα που είναι 

παιδαγωγικά, που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και κυρίως να αναπτύξουν καλές 

σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια.  

 

-Αναφέρατε ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου σας είναι η επίλυση 

συγκρούσεων, οι οποίες παρατηρείτε ότι έχουν αυξητική τάση τα τελευταία 

χρόνια; 

 

-Ναι, πάρα πολύ και ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς κυρίως. Είναι ένα πάρα 

πολύ ευαίσθητο θέμα και εμείς το ερμηνεύουμε ως εξής: Όλη αυτή η περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει τους γονείς και είναι φυσικό γιατί κάποιοι πιθανόν 

αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, επομένως έρχονται και αυτοί 

προσπαθώντας λιγάκι κάπου να ξεσπάσουν. Και προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά 

μας, βέβαια και οι εκπαιδευτικοί είναι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και αυτοί 

αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά προσπαθούμε όμως να ενισχύσουμε ψυχολογικά 

τους εκπαιδευτικούς, ώστε με ηρεμία να μπορούν όλα αυτά να τα επιλύουν. Βέβαια 

υπάρχουν και ακρότητες, πολύ συχνά καταφεύγουν οι γονείς σε ακρότητες. Έχουμε 

πολλά περιστατικά όπου φτάνουν στα δικαστήρια με μηνύσεις, είναι πάρα πολλά τα 

περιστατικά. Έχουμε και πολλές ΕΔΕ.  Δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του 

χρόνου μας αναλώνεται σε αυτό το κομμάτι και όχι στο καθαρά επιμορφωτικό και 

παιδαγωγικό. 

 

-Ποιες είναι οι ενέργειες που ακολουθείτε ως Σχολικός Σύμβουλος; Ως προς το 

ρόλο σας ποιες είναι οι ενέργειες που καλείται να κάνει ένας Σχολικός 

Σύμβουλος; 

 

-Αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η νομοθεσία δίνει ένα σαφές πλαίσιο για 

το τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι και ορίζει και τον χρόνο. Είναι δηλαδή πολύ 

πιθανόν πολλά πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά να μην υπάρχει το 

κατάλληλο χρονικό πλαίσιο. Όταν σου λέει ότι οι επιμορφώσεις μπορούν να γίνονται 

μόνο 12-2 και μόνο 2 ημέρες το χρόνο έχουμε δικαίωμα να κλείνουμε τα σχολεία και 

αυτό μόνο αν μας δώσει έγκριση η περιφέρεια, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ 

περιορισμένο πεδίο. Απόγευμα δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά παρόλα 

αυτά κάνουμε και απογεύματα εις βάρος και του δικού μας χρόνου, αλλά εκεί, 

εντάξει, είναι προαιρετικά στο να έρθουν κάποιοι εκπαιδευτικοί. Όταν κάνεις μια 

επιμόρφωση θέλεις να πιάσεις όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί όταν είναι 

προαιρετικά δεν θα έρθει σχεδόν κανείς.  Η μεγάλη δυσκολία είναι στο χρόνο. 

 

-Είστε υπέρ της υποχρεωτικής παρακολούθησης των επιμορφώσεων; 

 

-Η παρακολούθηση από τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική. 
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-Έχετε συναντήσει αντιδραστικές περιπτώσεις, εκπαιδευτικούς να μην έρχονται 

ας πούμε; 

 

-Παλαιότερα υπήρχανε, τώρα νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο και στους 

εκπαιδευτικούς και σε εμάς. Όχι βέβαια ότι δεν δημιουργούνται, και κάποιες φορές 

είναι επόμενο ότι κάτι θα τύχει. Επειδή ακριβώς αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά 

προβλήματα το επιζητούν και αυτοί, γιατί θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα, 

ώστε να μπορούν να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα. Αρκεί βέβαια και η 

επιμόρφωση να είναι εστιασμένη. Να μην είναι άσχετα πράγματα, λογικό είναι, και 

εμείς προσπαθούμε να τους προσφέρουμε αυτά που θα τους φανούν χρήσιμα. 

 

-Τι επιδιώκετε να επιτύχετε ως Σχολικός Σύμβουλος στην εκπαίδευση; 

 

-Να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου σε κάποια πράγματα, να προχωρήσουν λίγο 

καλύτερα. Δηλαδή αν λίγο τροποποιήσεις έστω κάποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις ή 

πείσεις τους εκπαιδευτικούς να βάλλουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, 

αυτό νομίζω ότι είναι κέρδος. Όχι των εκπαιδευτικών, εμάς μας αφορά ότι έχει σχέση 

με τα παιδιά. Είναι καλύτερη παιδεία. Η παιδεία νομίζω ότι είναι η βάση όλων των 

πραγμάτων. Γενικότερα με μια καλύτερη παιδεία πολλά πράγματα μπορούν να 

αλλάξουν στην κοινωνία. Από εκεί είναι η αλλαγή. 

 

-Υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να επιτύχετε κατά προτεραιότητα; 

 

-Πάντοτε κάθε χρονιά κάνουμε έναν προγραμματισμό και εμείς έχουμε κάποιους 

στόχους. Για τα προηγούμενα χρόνια π.χ. είχα βάλει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

Νομίζω ότι λιγάκι τα έσπρωξα τα πράγματα. Πέρυσι δούλεψα λιγάκι το κομμάτι της 

φιλαναγνωσίας, το οποίο συνεχίζουμε και εφέτος. Τώρα προσπαθώ λιγάκι, σαν 

καινούριο κομμάτι, με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι ένα καινούριο 

κομμάτι, νομίζω ότι μπορεί να βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί και η ειδική 

αγωγή και η διαπολιτισμική αγωγή έχουν ως βάση τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα μέσα στο ευρύτερο 

πλαίσιο της ειδικής αγωγής, δεν μπορείς να δουλέψεις αυτό το πράγμα αν δεν ξέρεις 

να δουλέψεις διαφοροποιημένα. Άρα εκεί έχω αρχίσει να δίνω βαρύτητα. 

 

-Κάποιος διαχρονικός στόχος, μια διαχρονική προτεραιότητα; 

 

-Όχι, προσπαθώ να βελτιώσω όσο μπορώ τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας μου 

ανάλογα με τις ανάγκες τους. Δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Άλλος θέλει αυτό 

περισσότερο, άλλος θέλει εκείνο πιο πολύ. Να επικρατεί ένα ήρεμο κλίμα, να με 

εμπιστεύονται, να αναπτύξω τις σχέσεις. Ανάλογα με το κάθε σχολείο κάνω και ένα 

διαφορετικό πλάνο. Κάθε σχολείο μπορεί να έχει ένα ξεχωριστό πρόβλημα. Δε 

διαχειρίζεται π.χ. τους γονείς καλά, θα δώσουμε βάρος εκεί περισσότερο, είναι 

ανάλογα. 

 

-Τι κάνετε για να καταφέρετε αυτές τις προτεραιότητες; Αναφερθήκατε ας 

πούμε στη φιλαναγνωσία. Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνετε ως προς αυτό το 

κομμάτι; 
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-Οργανώνουμε συναντήσεις ειδικά γι’ αυτό το θέμα. Δηλαδή έχω κάνει ένα δίκτυο 

φιλαναγνωσίας. Έχουν οριστεί 1-2 άτομα, όσοι θέλανε, ως υπεύθυνοι από κάθε 

σχολείο. Κάνουμε συναντήσεις με αυτούς τους εκπαιδευτικούς μόνο για 

φιλαναγνωσία. Παρουσιάζουν τη δουλειά τους και καλούμε και άλλους ανθρώπους, 

οπότε υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Μπορεί να είναι πανεπιστημιακοί, συγγραφείς, 

άλλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα, έχουν κάνει μια καλή 

δράση, μια καλή πρακτική. Οπότε καλούμε αυτούς και ενισχύουμε ταυτόχρονα και τη 

δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών. Δηλαδή αυτό π.χ. νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο 

κέρδος τα τελευταία χρόνια, έχουνε γίνει άλλες 3-4 σχολικές βιβλιοθήκες. Λίγο με 

δική μου ενίσχυση, λίγο να κάνουμε αυτό, δημιουργήθηκαν. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί 

τώρα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στο σχολείο. Δηλαδή γίνεται η συνάντηση 

κ.λπ., αλλά έχουν ως χρέος, ως αρμοδιότητα, ως υπευθυνότητα να ενημερώσουν και 

όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς ή να τους ενισχύσουν για δράσεις. Έρχονται 1-2 

εκπαιδευτικοί, αυτοί λοιπόν πηγαίνουν εκεί, ενισχύουν τους άλλους εκπαιδευτικούς ή 

τους ενημερώνουν για δράσεις οι οποίες θα γίνουν στην φιλαναγνωσία. 

 

-Πότε θα μπορούσατε να πείτε ότι είστε ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα 

του έργου σας; 

 

-Δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορείς να το πεις. Ούτε φαίνονται τα αποτελέσματα, μπορεί 

να είναι πολύ μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι αυτό δεν σταματάει ποτέ. Συνέχεια κάτι 

άλλο ακολουθεί, κάτι καινούριο που είμαστε υποχρεωμένοι ως στελέχη να τα 

ενισχύσουμε. Πάντα έχουμε κάτι καινούργιο. Δηλαδή όταν πρωτοξεκινήσαμε, είχαμε 

την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης, μετά είχαμε τα καινούρια σχολικά εγχειρίδια και 

τα αναλυτικά προγράμματα, τώρα τρέχει το Νέο Σχολείο, οπότε είναι και αυτά 

κομμάτι (του έργου μας), τα ολοήμερα. Είναι τι προτεραιότητες θα θέσει το 

υπουργείο και θα μας επιβάλλει να τρέξουμε. 

 

-Για ποιούς λόγους θεωρείτε το ρόλο σας σημαντικό; 

 

-Καταρχάς δεν είπα ότι είναι και σημαντικός. Έτσι;  

 

-Είναι όμως μια θέση που έχει κάποια εξουσία, κάποια ευθύνη, αν όχι ευθύνες. 

 

-Εξουσία δε μπορώ να την πω, αλλά νομίζω ότι είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τους 

εκπαιδευτικούς. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε, μπορούμε να ηρεμήσουμε 

καταστάσεις και πράγματα. Δηλαδή πολλές φορές συγκρατούμε πράγματα ώστε να 

μην εκτραχυνθούν είτε από την πλευρά των γονέων είτε από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να με θεωρούν οι 

συνάδελφοι ότι έχουνε ένα σύμμαχο στο πλευρό τους και εκείνο που θα πω, μια 

παρατήρηση κ.λπ., είναι προς το καλό, προς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού. 

 

-Σε όλα αυτά που αναφέρατε τώρα, ποιες ενέργειες σας θεωρείτε πιο σημαντικές 

για να υποστηρίξετε τους εκπαιδευτικούς; 

 

-Όταν είσαι κοντά με τους εκπαιδευτικούς και σε μικρές ομάδες. Δηλαδή όταν πας 

και κάνεις τώρα μια επιμόρφωση και είναι όλη η περιφέρεια, και είναι 100 και 200 

άτομα, εκεί χάνεις πλέον τον έλεγχο. Οι μικρές αυτές ομάδες που κάνουμε και όταν 

μπορούν να είναι ομάδες όπως η φιλαναγνωσία που ασχολούνται με πράγματα που 
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τους ενδιαφέρουν, η τεχνολογία άλλη ομάδα, νομίζω ότι είναι πιο καλή η 

αλληλεπίδραση. Για αυτό είναι πιο καλές οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις, αυτές που 

κάνει το σχολείο. Οπότε έχεις τους εκπαιδευτικούς συγκεντρωμένους, είναι μικρός ο 

αριθμός, οπότε εκεί έχεις καλύτερη αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς. 

 

-Οπότε εκεί ουσιαστικά είναι οι επιμορφωτικές συναντήσεις και είναι θέματα 

που είναι πάνω στις ανάγκες τους και τους ενδιαφέρουν. 

 

-Ναι, ναι, μπορούν να σου πουν και οι ίδιοι εδώ έχουμε ένα έλλειμμα, μπορείτε να 

έρθετε σε αυτό; Επίσης να μην ξεχάσω ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι μέσα 

στην τάξη. Μπαίνουμε μέσα στην τάξη, εκεί λοιπόν βλέπεις στην πράξη το τι γίνεται. 

Όλα τα προβλήματα των παιδιών, δηλαδή πάρα πολλά προβλήματα, τα 

καταλαβαίνουμε μπαίνοντας μέσα στη τάξη, αλλιώς δεν μπορείς. Εκεί επίσης η 

πρώτη δουλειά είναι στην αρχή της σχολικής χρονιάς να μπούμε σε όλες τις πρώτες 

τάξεις. 

 

-Αυτό πώς βοηθά τους εκπαιδευτικούς;  

 

-Η εμπειρία τόσα χρόνια μου έχει δώσει τη δυνατότητα να καταλαβαίνω ίσως λίγο 

πριν από αυτούς περιπτώσεις που πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα. Άρα λοιπόν και 

αυτοί ευαισθητοποιούνται ως προς το να δώσουν λίγη περισσότερη προσοχή, να είναι 

πιο ευαίσθητοι σε μηνύματα που θα αρχίσουν να παίρνουν. Γιατί ο στόχος μας είναι η 

έγκαιρη διάγνωση-έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Οπότε θα πω, εδώ 

πρόσεξε κάτι διακρίνω ένα, δύο, τρία και στις περισσότερες περιπτώσεις είμαστε 

μέσα. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς στις πρώτες τάξεις για 

να διαγνωσθεί κάτι εξ αρχής. Αν διαγνωστεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς είναι 

πλέον αργά, για αυτό και με τις πρώτες τάξεις κάνουμε πάρα πολλές συναντήσεις. 

 

-Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχετε άλλους ρόλους ή αρμοδιότητες, ώστε να 

εκπληρώνατε αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά σας; 

 

-Πάντοτε και το συνδικαλιστικό μας όργανο, λέει ότι θα έπρεπε να δοθεί. Δηλαδή με 

τη νομοθεσία και το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχουνε δοθεί σαφείς αρμοδιότητες. 

Δηλαδή κάπου μπλεκόμαστε λιγάκι με τα διοικητικά. Ή είναι ένα πολύ μεγάλο 

έλλειμμα το τι κάνουμε όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Εκεί εμείς δεν έχουμε καμία 

αρμοδιότητα, ώστε να επιβάλλεις κάποια πράγματα, δηλαδή να πεις στους 

εκπαιδευτικούς ότι πρέπει να γίνει αυτό. Κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να το κάνουν, 

κάποιοι άλλοι δεν θα το κάνουν, τι θα κάνουμε με αυτούς τους εκπαιδευτικούς; 

 

-Δεν είστε δηλαδή νομοθετικά κατοχυρωμένοι; 

 

-Όχι, πρέπει μετά να καταφύγεις σε διοικητικού τύπου πράξεις, που είναι υπεύθυνος ο 

Διευθυντής Εκπαίδευσης, είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε κάποια 

πράγματα όχι απλώς να τα προτείνουμε, αλλά να μπορούμε -ας το πούμε έτσι- και να 

τα επιβάλλουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν εκπαιδευτικό που σου 

λέει: «έτσι το θεωρώ εγώ σωστό» και να βλέπεις μια διδασκαλία, η οποία δεν συνάδει 

με το αναλυτικό πρόγραμμα και να μην μπορείς να κάνεις κάτι. 

 

-Τι χαρακτηρίζει κατά τη γνώμη σας έναν πετυχημένο Σχολικό Σύμβουλο; 
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-Πέρα από το γνωστικό κομμάτι, γιατί εκεί πρέπει να πατάει καλά, αλλιώς δεν θα σε 

αποδεχτούν οι συνάδελφοι, εάν δεν πιστεύουν ότι έχεις γνώσεις. Βέβαια δεν είμαστε 

παντογνώστες. Το άλλο το σημαντικό νομίζω ότι είναι η προσέγγιση, το πώς 

πηγαίνουμε, οι καλές σχέσεις που μπορούμε ή δεν μπορούμε να αναπτύξουμε με τους 

συναδέλφους. Νομίζω ότι το επίπεδο των σχέσεων είναι πολύ σημαντικό, η 

διαχείριση γενικά. Γιατί έχεις να διαχειριστείς και διευθυντές, όπου είναι διαφορετική 

η αντιμετώπιση ως στελέχη, αλλά και πολλούς διαφορετικούς εκπαιδευτικούς πολλών 

και διαφορετικών ειδικοτήτων, γονείς και παιδιά. Άρα πρέπει να είσαι πάρα πολύ 

προσεκτικός πώς θα το αντιμετωπίσεις όλο αυτό και πώς θα το ισορροπήσεις. 

 

-Εσείς ως Σχολικός Σύμβουλος προσπαθείτε να προσεγγίσετε τους 

εκπαιδευτικούς. Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την προσέγγιση, ως συνεργάτιδα, 

ως κριτική, φίλη, πώς θα το χαρακτηρίζατε; 

 

-Ανάλογα με την περίπτωση. Κάπου θα σταθείς ως συνεργάτης, κάπου ως κριτικός 

φίλος, κάπου θα σταθείς  προϊστάμενος, ως προϊσταμένη αρχή, δηλαδή είναι ανάλογα 

με το τι χρειάζεται κάθε φορά. 

 

-Δηλαδή ουσιαστικά παίζει μεγάλο ρόλο η ευελιξία του Συμβούλου ως προς τις 

σχέσεις. 

 

-Ναι, γιατί κάποιες φορές έχει χρειαστεί να πω πως είμαι προϊσταμένη και θα πρέπει 

να γίνουν αυτά, αυτά και αυτά τα πράγματα. Και αυτό δηλαδή το χρησιμοποιήσαμε. 

 

-Για να έρθουμε και λίγο στο θέμα των ημερών, την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Τι σημαίνει για εσάς το νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση; 

 

-Καταρχάς εγώ ήδη έχω μπλεχτεί με την αξιολόγηση στα πειραματικά σχολεία, πριν 

από όλα αυτά. Αξιολογήσαμε δηλαδή με ένα διαφορετικό πλαίσιο εκεί. 

 

-Θέλετε να μου πείτε τι έγινε στην αξιολόγηση με τα πειραματικά; 

 

-Στα πειραματικά το κομμάτι, το οποίο δεν υπάρχει εδώ, ήταν οι συνεντεύξεις των 

εκπαιδευτικών. Ήταν ακόμη καθαρή και η μοριοδότηση του φακέλου. Εδώ σε αυτήν 

την αξιολόγηση δεν φαίνεται να υπάρχει καθαρή μοριοδότηση, πρέπει να υπάρχει 

φάκελος αλλά όχι ουσιαστική μοριοδότηση του φακέλου. Στο άλλο το πλαίσιο η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τους συμβούλους μπορεί να έχει διαφορετικά 

κριτήρια, αλλά είναι όμως στην ουσία το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και εκεί προέβλεπε 

τρεις συναντήσεις, μία για να συζητήσει με τον εκπαιδευτικό για το τι θα κάνει, να 

πάρεις τα σχέδια διδασκαλίας. Πιθανόν να κάνεις βελτιώσεις αν δεν το σχεδίασε 

καλά, και από εκεί και πέρα είναι οι δύο συναντήσεις, η παρακολούθηση των δύο 

διδασκαλιών μέσα στη τάξη, πάλι σε μαθήματα και σε ώρες που επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί και αμέσως μετά την παρακολούθηση έχεις ακόμη μία συνάντηση που 

μιλάμε αναστοχαστικά, για το τι πήγε ή για το τι δεν πήγε καλά.. Πρώτα σύμφωνα με 

την άποψη του εκπαιδευτικού και μετά μία συζήτηση. Άρα σύμφωνα με αυτό το 

πλαίσιο είναι και αυτή η αξιολόγηση. 
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-Στο τέλος θα συνταχθούν κάποια έγγραφα από την πλευρά του αξιολογητή; 

Ποια θα είναι αυτά; Αφού ολοκληρώσετε και την ανατροφοδότηση, τότε θα 

γράψετε μία συνολική έκθεση; 

 

-Ναι, μια συνολική έκθεση, η οποία πατά σε συγκεκριμένους δείκτες. Δηλαδή πρέπει 

να επιχειρηματολογήσεις για τον κάθε δείκτη. Νομίζω ότι το πλαίσιο λίγο-πολύ είναι 

καλό, δηλαδή σε βοηθάει, γιατί παλαιότερα οι παλιοί επιθεωρητές πήγαιναν και δεν 

ήξεραν τι να αξιολογήσουν. Ήταν δηλαδή ένα ασαφές πλαίσιο. Εδώ σου λέει τι 

πρέπει να προσέξεις. Σε αυτό το κομμάτι αυτό, πώς ξεκίνησε; τι διδακτικές 

προσεγγίσεις χρησιμοποίησε; πώς ήταν η προσέγγιση του με τα παιδιά; 

χρησιμοποίησε νέες τεχνολογίες; έκανε την αξιολόγηση μέσα στη τάξη;  εμπέδωση 

κλπ. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα το τι ακριβώς να προσέξεις και αυτό πιθανά να 

εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα. Όταν έχεις συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει 

να αξιολογήσεις.  

 

-Θεωρείτε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη σήμερα; 

 

-Φυσικά και είναι απαραίτητη, όλων μας είναι απαραίτητη. Ειδικά στην παιδαγωγική 

διαδικασία δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Εάν δεν αξιολογηθεί, δεν 

μπορείς να ξέρεις τι πάει και τι δεν πάει καλά. Βέβαια το πιο σημαντικό είναι η 

ανατροφοδότηση. Η αξιολόγηση γίνεται γα να διορθωθώ. Εκεί είμαι αντίθετη, το να 

μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Αυτό που φοβούνται και οι εκπαιδευτικοί, αλλά από 

ότι μας διαβεβαίωσαν δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και δεν θα συνδεθεί με 

απολύσεις. Βρήκαμε κάποια προβλήματα, ωραία. Ας μας δώσει το υπουργείο κάποιο 

πλαίσιο. Τι μπορούμε να κάνουμε, σε πόσο διάστημα ώστε να γίνει βελτίωση του 

εκπαιδευτικού, με επιμορφωτικά σεμινάρια φαντάζομαι. 

 

-Όταν εσείς ολοκληρώσετε την έκθεσή σας για τον κάθε εκπαιδευτικό ατομικά, 

αυτή θα την προωθήσετε κάπου; 

 

-Φαντάζομαι στο υπουργείο. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, αλλά φαντάζομαι 

πως θα γίνει μια πλατφόρμα, θα μπαίνουμε, θα συμπληρώνουμε τα στοιχεία και τα 

στοιχεία αυτά θα κατεβαίνουν κάτω. Εκεί θα υπάρχει μια πλατφόρμα και θα μπαίνουν 

οι αξιολογήσεις όλων των εκπαιδευτικών. 

 

-Μέσω αυτής της πλατφόρμας εσείς θα καταλαβαίνετε ποιοι χρήζουν 

επιμόρφωσης ή θα ξέρετε ήδη από την αξιολόγηση; 

 

-Όχι, θα το ξέρουμε από την αξιολόγηση. Έχει 4 επίπεδα. Είναι ο μη επαρκής, ο 

επαρκής, ο πολύ καλός και ο άριστος. Άρα αν κάποιον τον κρίνουμε επαρκή σημαίνει 

ότι έχουμε άλλα 2 σκαλοπάτια που πρέπει να φτάσει: πολύ καλός και εξαιρετικός. 

Δηλαδή, εμείς θα πρέπει όλους τους εκπαιδευτικούς υποτίθεται σιγά-σιγά και μέσα 

από την αξιολόγηση να τους φτάσουμε στο επίπεδο «εξαιρετικός». 

 

-Πώς εμπλέκεται ο σχολικός σύμβουλος στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

σύμφωνα με το Νόμο; 

 

-Από αυτές τις συναντήσεις, επίσης αξιολογείται ο κάθε εκπαιδευτικός από τον 

διευθυντή ως προς το διοικητικό κομμάτι και από τον Σχολικό Σύμβουλο. Τυπικά 
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είναι αυτές οι συναντήσεις, αλλά όταν εμείς τους ξέρουμε τους εκπαιδευτικούς πάνω-

κάτω, δεν περιμένουμε την αξιολόγηση για να δούμε. 

 

-Πόσους εκπαιδευτικούς έχετε; 

 

-Γύρω στους 200 εκπαιδευτικούς. Αλλά εμένα επειδή είναι η 2η τετραετία στην ίδια 

περιφέρεια τους ξέρω καλά. Έχω μπει και έχω ξαναμπεί στις τάξεις τους. Το 80% 

τους ξέρω πολύ καλά, άρα έχω ήδη μια εικόνα, δεν περιμένω να πάω εκείνη την ώρα. 

Η αξιολόγηση όπως λένε οι εκπαιδευτικοί είναι κάτι που γίνεται καθημερινά. 

Αξιολογείς πολλά πράγματα πέρα από αυτούς τους δείκτες που σου δίνουνε ή δεν 

σου δίνουνε, όταν μπαίνεις μέσα στην τάξη,  αυτό το λέω συχνά: ότι πρέπει να μπεις 

στην τάξη για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Στις συζητήσεις έξω είναι άλλα 

πράγματα και άλλα βλέπεις μέσα στην τάξη. Μέσα στην τάξη, λοιπόν, πέρα από τους 

δείκτες μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά άλλα πράγματα και να σε βοηθήσουν 

στην αξιολόγηση. Δηλαδή από το πώς είναι η αίθουσα διακοσμημένη ας το πούμε, 

μέχρι και πώς είναι οι σχέσεις του εκπαιδευτικού, πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά. 

Αυτό δεν μπορείς να το δεις αλλιώς. Νομίζω πως είναι εύκολο να αποκρυσταλλώσεις 

μια άποψη. 

 

-Ποιές είναι οι σκέψεις σας για το νέο ρόλο που καλείστε να αναλάβετε; Νομίζετε 

ότι θα αλλάξει σε κάτι το έργο σας; 

 

-Νομίζω πως στην αρχή θα διαμορφωθεί μια ένταση μετά όμως θα καταλαγιάσει. 

Δηλαδή αν το διαχειριστούμε σωστά και εμείς, δηλαδή αν δεν πάμε ως αξιολογητές, 

αλλά την κατεβάσουμε στα επίπεδα που πρέπει να είναι, δε νομίζω να δημιουργηθεί 

πρόβλημα. Εξαρτάται από το πώς θα το διαχειριστούμε. Και επειδή για αρκετά 

χρόνια θα είναι προαιρετική, δηλαδή για όσους θέλουν να αξιολογηθούν ή να γίνουν 

στελέχη. Άλλωστε και εμείς είμαστε τόσο λίγοι μπροστά στους εκπαιδευτικούς, που 

και να θέλανε να ήταν υποχρεωτική για όλους δεν υπήρχε περίπτωση να επιτευχθεί, 

δεν προλαβαίνουμε. 

 

-Ως προς αυτό το κομμάτι, ότι δεν βγαίνει η δουλειά, είπαν κάτι; 

 

-Είπαν ότι θα μας δώσουν βοήθεια, αλλά στην ουσία θα έπρεπε να αυξήσουν τις 

θέσεις των Σχολικών Συμβούλων.  

 

-Δεν φάνηκε η προοπτική για κάτι τέτοιο; 

 

-Όχι δε φάνηκε μια προοπτική αύξησης. Εντάξει εμείς που είμαστε στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην Δευτεροβάθμια όμως που έχουν 28 νομούς, είναι 

ένας παραλογισμός. 

 

-Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στις σχέσεις σας με τους εκπαιδευτικούς; 

 

-Όχι, εγώ πιστεύω όχι, τουλάχιστον μιλώντας για τον εαυτό μου. Στο μεγάλο κομμάτι 

των εκπαιδευτικών νομίζω ότι δεν θα αλλάξει, αν και εγώ κρατήσω μία στάση: όπως 

ήμουνα, να είμαι. 
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-Άρα είναι ουσιαστικά στο χέρι του Συμβούλου να μην αλλάξουν τα πράγματα ως 

προς τη σχέση του με τους εκπαιδευτικούς. 

 

-Νομίζω, ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνω την καλή αξιολογώντας. Όχι, εγώ 

πιστεύω ότι μπορώ να αξιολογήσω αντικειμενικά, χωρίς να χαλάσω τις σχέσεις με 

τους εκπαιδευτικούς. 

 

-Δηλαδή θεωρείτε ότι ο συμβουλευτικός ρόλος μπορεί να συμβαδίσει με τον 

αξιολογικό; 

 

-Νομίζω ναι. Είπαμε πως η αξιολόγηση είναι ένα κομμάτι της παιδαγωγικής 

διαδικασίας. Μπήκαμε και είδαμε αυτά τα πράγματα ότι δεν πάνε καλά, άρα λοιπόν 

εκεί μπαίνει εκεί ο συμβουλευτικός, επιμορφωτικός μου ρόλος και βλέπω σε ποιούς 

τομείς έχουμε ανάγκη από βελτιώσεις. Εδώ είσαι πολύ καλός, αλλά εδώ πιθανόν να 

έχουμε ανάγκη από βελτιώσεις. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Πρέπει να δω που υπάρχει 

αδυναμία, θα μου δώσει καλύτερα όπλα, ώστε να μπορώ να κάνω καλύτερα τη 

δουλειά μου, βελτιώνοντας εκεί που πρέπει. 

 

-Έτσι όπως είναι πλαισιωμένος και οριοθετημένος ο ρόλος σας είστε 

ικανοποιημένη; 

 

-Όχι, όχι. Θέλουμε σε κάποια πράγματα να είναι πιο σαφείς οι αρμοδιότητες. Ωραία, 

αξιολογήσαμε τυπικά ή άτυπα, τι κάνουμε μετά; Μου δίνεις την αρμοδιότητα ότι 

αυτόν που βρήκα ότι έχει ένα πρόβλημα στην παιδαγωγική προσέγγιση, υποχρεωτικά 

να τον πάρω και να τον επιμορφώσω; Εδώ να κάνουμε μια επιμόρφωση, πόσο θα 

χρειαστεί; Μια εβδομάδα. Ωραία, μια εβδομάδα ώστε να βελτιωθεί εκεί. Αυτό νομίζω 

ότι λείπει από το κομμάτι το μέχρι τώρα.. 

 

-Γενικότερα δηλαδή θεωρείτε πως υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν την 

εκτέλεση των καθηκόντων σας; 

 

-Ναι. 

 

-Έχετε συναντήσει και ακόμα συναντάτε δυσκολίες στο έργο σας; 

 

-Υπάρχουν και δυσκολίες και αντιδράσεις. Συχνά γινόμαστε στόχος των 

συνδικαλιστικών ομάδων. Γινόμαστε στόχος εμείς πιο εύκολα από τους διοικητικούς, 

γιατί υποτίθεται ότι εμείς είμαστε μεν στελέχη, αλλά είμαστε και στελέχη που δεν 

έχουμε άλλες αρμοδιότητες, όπως π.χ. οι Διευθυντές Εκπαίδευσης που είναι 

υπεύθυνοι για τη διαχείριση του προσωπικού, κάνεις την απόσπαση,  τοποθετήσεις, 

άρα λοιπόν τον έχουν ανάγκη. Άρα δε θα χτυπήσουν αυτόν, γιατί τον θέλουνε για να 

κάνουνε… Άρα κάνουν το κομμάτι τους χτυπώντας εμάς, καθώς δεν έχουμε να τους 

προσφέρουμε κάτι σε ένα τέτοιο πλαίσιο. 

 

-Κινούνται δηλαδή σε ένα καθαρά πελατειακό πλαίσιο. 

 

-Ναι, χτυπάνε τα στελέχη υποτίθεται. 

 

-Στέκονται δηλαδή στο πλάι των εκπαιδευτικών υποτίθεται; 
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-Ναι, αλλά δε στρέφονται ποτέ κατά της διοίκησης. Εμείς στο κάτω-κάτω δεν είμαστε 

διοικητικοί προϊστάμενοι, εμείς δεν τιμωρούμε, ούτε πειθαρχικές ποινές επιβάλλουμε 

κ.λπ. Μου κάνει εντύπωση πως ποτέ δε στρέφονται κατά της διοίκησης, αλλά με τη 

διοίκηση γίνονται τα  αλισβερίσια. 

 

-Άλλες δυσκολίες σε σχέση με τους προϊσταμένους, υφισταμένους;  

 

-Όχι, νομίζω ότι έχουμε καλή συνεργασία. 

 

-Δυσκολίες, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι; Σας παρέχουν τα ποσά που 

χρειάζεστε; 

 

-Όχι, το οικονομικό κομμάτι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δύσκολο. Είμαστε στη 

ζητιανιά, από εδώ και από εκεί. Αυτό θα είναι και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα 

με την αξιολόγηση. Με την αξιολόγηση, αν δεν υπάρχουν και οικονομικά εχέγγυα, 

δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να βγει αν δεν έχεις γραμματεία, αν δεν έχεις 

υπολογιστές, internet και όλα αυτά. Άρα δεν μπορείς. 

 

-Αν ο Σύμβουλος θελήσει να κάνει κάποια δράση σε κάποια από τα σχολεία της 

περιφέρειάς του και δεν έχει χρηματοδότηση για αυτήν, μία πρακτική είναι να 

προσπαθείτε να βρείτε πόρους από δωρεές; 

 

-Δεν έχουμε χρηματοδότηση. Παλαιότερα βοηθούσε λίγο ο Δήμος, λίγο η 

Περιφέρεια, κάτι έβγαινε. Τώρα δεν έχουνε και εκεί. Κανένας δεν έχει, είναι όλοι 

φτωχοί. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε από εκεί και ούτε μπορούμε να κινηθούμε σε 

χορηγίες με ιδιωτικούς φορείς. 

 

-Ο αριθμός σχολείων ευθύνης σας και των εκπαιδευτικών που έχετε υπό την 

καθοδήγησή σας είναι αρνητικός/αποτρεπτικός παράγοντας; 

 

-Είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Όσο λιγότερα είναι τα σχολεία τόσο καλύτερα 

κάνεις τη δουλειά σου. Ειδικά αν έχεις την αξιολόγηση, δεν προλαβαίνεις να πας σε 

200 εκπαιδευτικούς, μέσα γονείς, παιδιά. Υπάρχουν και σχολεία στα οποία θα πας και 

θα ξαναπάς, γιατί έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένα προβλήματα. 

 

-Οι σχέσεις σας με τους γονείς μιας και το αναφέρατε ποια είναι, συναντάτε 

προβλήματα εκεί; 

 

-Συναντάμε, γιατί όταν έχουμε συναντήσεις με γονείς έχουμε προβλήματα. Δεν θα 

συναντήσουμε τους γονείς των παιδιών που δεν έχουν προβλήματα. Άρα συνήθως οι 

γονείς που συναντάμε είναι γονείς με παιδιά που έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και 

έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις με τους γονείς είτε σε καβγάδες με εκπαιδευτικούς 

είτε με απαιτήσεις γονέων από υπερβολικό ζήλο κ.λπ. είτε με συμπεριφορές παιδιών. 

 

-Θα θέλατε να είστε πιο θεσμικά κατοχυρωμένη απέναντι στους γονείς; Π.χ. 

ξέρω ένα παράδειγμα όπου είναι στην ευχέρεια του γονέα αν το παιδί θα μείνει το 

παιδί πάλι στην ίδια τάξη ή αν θα πάει στο ΚΕΔΔΥ. 
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-Εκεί ναι, η νομοθεσία δεν μας κατοχυρώνει. Έχουμε και γονείς που και οι ίδιοι 

έχουνε πάρα πολλά προβλήματα. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς δεν είναι σε 

θέση να κρίνουν. Άρα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τόσα πολλά 

προβλήματα. π.χ. ψυχικά, τους βάζεις να αποφασίσουν για ένα παιδί. Όμως πάλι 

έχουμε τρόπο επέμβασης σε τέτοιες περιπτώσεις. Εισαγγελέας, οπότε σε ακραίες 

περιπτώσεις καταφεύγουμε εκεί. 

 

-Γενικότερα για το νομοθετικό πλαίσιο, είναι σαφές ή ασαφές; 

 

-Θέλει περισσότερες διευκρινήσεις. Δηλαδή όταν έγινε ο νόμος με τον οποίο γίνονται 

οι σχολικοί σύμβουλοι είχαν πει ότι θα γίνουν Προεδρικά Διατάγματα… αυτά δεν 

γίνανε ποτέ. 

 

-Εκτός από το 152 δεν έχει γίνει κάτι άλλο ε; 

 

-Εμείς έχουμε το 201 Προεδρικό Διάταγμα. Έχει μια ασάφεια. Γενικότερα όμως στην 

εκπαίδευση υπάρχει μια ασάφεια. Οι νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα έρχονται σε 

αντιπαράθεση μεταξύ τους και αφήνουν μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα σε 

εκκρεμότητα. Τώρα συζητάνε πως θα αλλάξουν το πλαίσιο, πιθανόν να γίνει. 

 

-Όλοι αυτοί οι παράγοντες και οι δυσκολίες που αναφέραμε με ποιον τρόπο 

επηρεάζουν το έργο σας; Σας κάνουν να μην είστε αποτελεσματικοί; 

 

-Πάρα πολλές φορές, ναι. Σε δυσκολεύουν, σε περιορίζουν. Είναι πράγματα που 

πολλές φορές  θέλεις να κάνεις, αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις. 

 

-Αισθάνεστε πολλές φορές μπερδεμένη από το νομοθετικό πλαίσιο; 

 

-Αισθάνομαι ματαιωμένη, ότι κάποια πράγματα δεν μπορώ… 

 

-Αλήθεια για ποιους λόγους θεωρείτε πως υπάρχουν όλοι αυτοί οι αποτρεπτικοί 

παράγοντες και οι δυσκολίες; 

 

-Νομίζω πως από την αρχή υπήρχε μια αμφιθυμία από την πλευρά της ηγεσίας, τους 

ήθελε και δεν τους ήθελε τους Σχολικούς Συμβούλους. Είναι σαν να μην ξέρει τι να 

μας κάνει ακριβώς. Όταν θυμάται ότι κάτι πρέπει να περάσει, μας θυμάται. Μετά δεν 

μας θυμάται, γιατί δυστυχώς η εκπαίδευση λειτουργεί ως διοικητικό κομμάτι και δεν 

δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο παιδαγωγικό. Δηλαδή εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι 

το διοικητικό: οι τοποθετήσεις, οι αποσπάσεις, οι συγχωνεύσεις των σχολείων. 

 

-Δηλαδή το παιδαγωγικό είναι σε δεύτερη μοίρα. 

 

-Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ δεύτερη μοίρα. Δεν βλέπω ότι νοιάζονται για το 

παιδαγωγικό κομμάτι καθαρά και αυτό φαίνεται... Επομένως όταν δε νοιάζεται η 

ηγεσία για αυτό το πράγμα, δε θα νοιαστεί για τα στελέχη που ασκούν μόνο 

παιδαγωγικά καθήκοντα. 

 

-Κατά τη γνώμη σας πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία; 
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-Αν δώσει (η Πολιτεία) προτεραιότητα ότι η παιδεία είναι το σημαντικό κομμάτι και 

όχι ο διοικητισμός στα σχολεία. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. 

 

-Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι πίνακες που περιλαμβάνουν την ανάλυση της 

παραπάνω συνέντευξης. Οι πίνακες περιλαμβάνουν την κωδικοποίηση 1 

(συμπύκνωση νοήματος απαντήσεων συνεντευξιαζόμενου) και 2 (ταξινόμηση 

απαντήσεων ερωτημάτων σε γενικές κατηγορίες ανάλυσης), σύμφωνα με το μοντέλο 

ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων των Miles & Huberman (1994).  
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1 

(Μοντέλο Miles-Huberman, 1994) 

(συμπύκνωση νοήματος απαντήσεων συνεντευξιαζόμενου) 

Θέματα Υποθέματα Απαντήσεις Σχολικού Συμβούλου (ΣΣ3) 

Προφίλ Επιλογή θέσης ΣΣ 

 

-στη δουλειά μας είναι το ανώτερο που μπορείς να 

φτάσεις 

-μετά τις σπουδές οδηγήθηκα εδώ 

-είναι το παιδαγωγικό κομμάτι που με ενδιαφέρει, 

το διοικητικό καθόλου 

Αλλαγή επαγγέλματος -ήταν καθαρά δική μου επιλογή, μου αρέσει και το 

αγαπώ 

1. Ρόλος ΣΣ 

 

Περιγραφή του ρόλου 

 

 

 

 

 

 

 

-κυρίως να ενισχύω τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές και την 

παιδαγωγική τους συμπεριφορά 

-επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 

-επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους γονείς για 

θέματα παιδαγωγικά για ανάπτυξη καλών σχέσεων 

σχολείου-οικογένειας 

-ψυχολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών, ώστε να 

μπορούν να λύνουν τα προβλήματα με τους γονείς 

-μεγάλο κομμάτι του χρόνου αναλώνεται σε θέματα 

διαχείρισης προβλημάτων που σχετίζονται με γονείς 

(π.χ. ΕΔΕ) 

Αναμενόμενες ενέργειες -επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο που 

ορίζει ο νόμος 

Επιδιώξεις 

 

-να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου σε κάποια 

πράγματα 

-η τροποποίηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων και οι  

εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις είναι το 

κέρδος για τα παιδιά και σημαίνουν καλύτερη 

παιδεία 

Προτεραιότητες 

σχολικών συμβούλων 

 

-ετήσιος προγραμματισμός με θέσπιση 

διαφορετικών στόχων: π.χ. εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, φιλαναγνωσία, διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 

-όχι διαχρονικός στόχος/προτεραιότητα, βελτίωση 

εκπαιδευτικών ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός 

-να επικρατεί ένα ήρεμο κλίμα, να με 

εμπιστεύονται, να αναπτύξω τις σχέσεις 

-ανάλογα με το κάθε σχολείο κάνω και ένα 

διαφορετικό πλάνο 

Ενέργειες επίτευξης 

προτεραιοτήτων 

 

-οργάνωση συναντήσεων ειδικά για το θέμα-στόχο 

που τίθεται κάθε χρόνο 

-οργάνωση δικτύου εκπαιδευτικών, 

πανεπιστημιακών κ. ά. γύρω από θέμα-στόχο 

-οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως 

πολλαπλασιαστές στο σχολείο για τους υπόλοιπους 

Κριτήρια ικανοποίησης 

 

-δε νομίζω ότι ποτέ θα μπορείς να το πεις, τα 

αποτελέσματα δε φαίνονται ή είναι πολύ 

μακροπρόθεσμα 
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-πάντα τρέχει κάτι καινούργιο που είμαστε 

υποχρεωμένοι ως στελέχη να ενισχύσουμε 

Σημαντικότητα ρόλου 

σχολικών συμβούλων 

 

-καταρχάς δεν είπα ότι είναι σημαντικός, έτσι; 

-νομίζω ότι είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τους 

εκπαιδευτικούς 

-μπορούμε να τους βοηθήσουμε 

-να ηρεμήσουμε καταστάσεις και πράγματα, ώστε 

να μην εκτραχυνθούν είτε από τους γονείς είτε από 

τους εκπαιδευτικούς 

-για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να με 

θεωρούν οι συνάδελφοι ότι έχουνε ένα σύμμαχο στο 

πλευρό τους και εκείνο που θα πω είναι προς το 

καλό, προς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

2. 

Αποτελεσματικές 

ενέργειες ΣΣ 

Αποτελεσματικές 

ενέργειες σχολικών 

συμβούλων για 

υποστήριξη 

εκπαιδευτικών 

 

 

-όταν είσαι κοντά με τους εκπαιδευτικούς σε μικρές 

ομάδες 

-πιο καλές οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις πάνω στις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών 

-παρατήρηση παιδιών μέσα στην τάξη για 

εντοπισμό περιπτώσεων που ίσως υπάρξει 

πρόβλημα 

Πρόσθετοι ρόλοι και 

αρμοδιότητες 

 

-διδακτικό κομμάτι: θα έπρεπε κάποια πράγματα όχι 

απλώς να τα προτείνουμε, αλλά να μπορούμε και να 

τα επιβάλλουμε (στους εκπαιδευτικούς) 

-δε μπορείς να βλέπεις μια διδασκαλία, η οποία δε 

συνάδει με το αναλυτικό πρόγραμμα και να μην 

μπορείς να κάνεις κάτι  

-νομοθετική κατοχύρωση απέναντι στους γονείς για 

παραμονή μαθητών στην ίδια τάξη ή παραπομπή σε 

δομές της ειδικής αγωγής (προέκυψε στο κομμάτι 

των δυσκολιών)  

Επιτυχημένος σχολικός 

σύμβουλος 

-να πατάει καλά στο γνωστικό κομμάτι 

-να αναπτύσσει καλές σχέσεις με τους συναδέλφους 

3. 

Νοηματοδότηση 

αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών 

από ΣΣ 

 

Νοηματοδότηση 

αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών 

 

 

 

-το πιο σημαντικό είναι η ανατροφοδότηση 

-η αξιολόγηση γίνεται για να διορθωθώ 

-σου δίνει τη δυνατότητα το τι ακριβώς να 

προσέξεις όταν έχεις συγκεκριμένα πράγματα που 

πρέπει να αξιολογήσεις 

-η αξιολόγηση όπως λένε οι εκπαιδευτικοί είναι 

κάτι που γίνεται κάθε μέρα  

-όταν εμείς ξέρουμε τους εκπαιδευτικούς πάνω-

κάτω, δεν περιμένουμε την αξιολόγηση για να 

δούμε 

-βελτίωση εκπαιδευτικού με επιμορφωτικά 

σεμινάρια 

-να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και συνδέεται 

με απολύσεις 

Αναγκαιότητα 

αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών 

 

-φυσικά και είναι απαραίτητη, όλων μας είναι 

απαραίτητη 

-ειδικά στην παιδαγωγική διαδικασία δεν υπάρχει 

κάτι που δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

-εάν δεν αξιολογηθεί, δεν μπορείς να ξέρεις τι πάει 
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και τι δεν πάει καλά 

4. Αντίκτυπος στο 

ρόλο και το έργο 

των ΣΣ από το 

νόμο για την 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών  

Εμπλοκή σχολικών 

συμβούλων στην 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών 

-σχεδιασμός 2 σχεδίων διδασκαλίας από τον 

εκπαιδευτικό και συζήτηση με το ΣΣ 

-παρακολούθηση δύο διδασκαλιών μέσα στην τάξη 

-συζήτηση με τον εκπαιδευτικό μετά την 

παρακολούθηση: μιλάμε αναστοχαστικά για το τι 

πήγε ή δεν πήγε καλά 

-παρατήρηση στην τάξη: σχέσεις εκπαιδευτικού, 

αντιμετώπιση παιδιών, χώρος 

-άλλα βλέπεις στις συζητήσεις εκτός τάξης και άλλα 

στην παρατήρηση μέσα στην τάξη 

-σύνταξη συνολικής έκθεσης βασισμένη σε 

συγκεκριμένους δείκτες 

-πρέπει να επιχειρηματολογήσεις για κάθε δείκτη 

-κάθε εκπαιδευτικός αξιολογείται ως προς το 

διοικητικό κομμάτι από το διευθυντή και το ΣΣ 

Αντίκτυπος στο ρόλο 

και το έργο των 

συμβούλων από το νόμο 

 

-αρχικά ένταση που θα καταλαγιάσει με σωστή 

διαχείριση της κατάστασης και το ότι η αξιολόγηση 

θα είναι στην αρχή προαιρετική 

-αν οι ΣΣ δεν πάνε ως αξιολογητές, αλλά  

κατεβάσουν την αξιολόγηση στα επίπεδα που 

πρέπει να είναι, δε θα δημιουργηθεί πρόβλημα 

-άλλωστε και εμείς είμαστε τόσο λίγοι μπροστά 

στους εκπαιδευτικούς, που και να θέλανε να ήταν 

υποχρεωτική για όλους, δεν υπήρχε περίπτωση να 

επιτευχθεί, δεν προλαβαίνουμε 

-σχέσεις ΣΣ-εκπαιδευτικών: στο μεγάλο κομμάτι 

των εκπαιδευτικών νομίζω ότι δεν θα αλλάξει, αν 

και εγώ κρατήσω μία στάση: όπως ήμουνα, να είμαι 

-εγώ πιστεύω ότι μπορώ να αξιολογήσω 

αντικειμενικά χωρίς να χαλάσω τις σχέσεις με τους 

εκπαιδευτικούς 

-συνδυασμός συμβουλευτικού και αξιολογικού 

ρόλου: νομίζω ναι, γιατί η αξιολόγηση είναι 

κομμάτι της παιδαγωγικής διαδικασίας, βοηθά στον 

εντοπισμό αδυναμιών  

-εκεί μπαίνει ο συμβουλευτικός και επιμορφωτικός 

ρόλος του ΣΣ που βλέπει σε ποιους τομείς 

χρειάζονται βελτιώσεις 

 -πρέπει να δω που υπάρχει αδυναμία, θα μου δώσει 

καλύτερα όπλα, ώστε να μπορώ να κάνω καλύτερα 

τη δουλειά μου, βελτιώνοντας εκεί που πρέπει 

5. Δυσκολίες στο 

έργο των ΣΣ 

 

 

 

 

 

Ικανοποίηση από το 

επάγγελμα 

-θέλουμε σε κάποια πράγματα να είναι πιο σαφείς οι 

αρμοδιότητες 

Ανασταλτικοί-

αποτρεπτικοί 

παράγοντες και 

δυσκολίες κατά την 

εκτέλεση των 

καθηκόντων 

 

-ασάφεια νομοθετικού πλαισίου ως προς τις 

αρμοδιότητες, αφήνει πολύ σημαντικά ζητήματα σε 

εκκρεμότητα 

-έλλειψη νομοθετικής κατοχύρωσης ΣΣ απέναντι 

στους γονείς για σημαντικά θέματα 

-εμπλοκή με διοικητικά θέματα 

-απουσία επιβολής στους εκπαιδευτικούς 
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-συχνά γινόμαστε στόχος των συνδικαλιστών 

-χτυπάνε τα στελέχη υποτίθεται, αλλά δε 

στρέφονται ποτέ κατά της διοίκησης με την οποία 

αναπτύσσουν πελατειακές σχέσεις 

-δύσκολο το οικονομικό κομμάτι 

-δεν υπάρχει χρηματοδότηση 

-είμαστε στη ζητιανιά, από εδώ και από εκεί 

-θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα με την 

αξιολόγηση: αν δεν υπάρχουν οικονομικά εχέγγυα 

δε μπορεί να βγει 

-αξιολόγηση: είμαστε τόσο λίγοι μπροστά στους 

εκπαιδευτικούς, που και να θέλανε να ήταν 

υποχρεωτική για όλους, δεν υπήρχε περίπτωση να 

επιτευχθεί, δεν προλαβαίνουμε 

-μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών: όσο λιγότερα 

είναι τα σχολεία τόσο καλύτερα κάνεις τη δουλειά 

σου 

-προβλήματα με γονείς προβληματικών μαθητών: 

καβγάδες με εκπαιδευτικούς, απαιτήσεις λόγω 

υπερβολικού ζήλου, συμπεριφορές παιδιών 

-δυστυχώς η εκπαίδευση λειτουργεί ως διοικητικό 

κομμάτι και δε δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο 

παιδαγωγικό 

-όταν δε νοιάζεται η ηγεσία για το παιδαγωγικό 

κομμάτι, δε θα νοιαστεί για τα στελέχη που ασκούν 

μόνο παιδαγωγικά καθήκοντα 

Προσωπικές εμπειρίες-

δυσκολίες 

 

-δεν έχουμε χρηματοδότηση 

-παλαιότερα βοηθούσε λίγο ο Δήμος, λίγο η 

Περιφέρεια, κάτι έβγαινε 

-τώρα δε μπορούμε να πάρουμε τίποτα από εκεί 

ούτε μπορούμε να κινηθούμε σε χορηγίες με 

ιδιωτικούς φορείς 

Πώς οι διάφοροι 

παράγοντες και 

δυσκολίες επηρεάζουν 

την εκτέλεση των 

καθηκόντων των ΣΣ 

-μείωση αποτελεσματικότητας έργου 

-σε δυσκολεύουν, σε περιορίζουν 

-είναι πράγματα που θες να κάνεις, αλλά δε μπορείς 

-αισθάνομαι ματαιωμένη  

Αιτιολόγηση των 

δυσκολιών 

-από την αρχή υπήρχε μια αμφιθυμία από την πλευρά της 

ηγεσίας που ήθελε και δεν ήθελε τους ΣΣ 

-είναι σαν να μην ξέρει τι να μας κάνει ακριβώς 

-όταν θυμάται ότι κάτι πρέπει να περάσει, μας θυμάται, 

μετά δεν μας θυμάται, γιατί δυστυχώς η εκπαίδευση 

λειτουργεί ως διοικητικό κομμάτι και δε δίνουν μεγάλη 

βαρύτητα στο παιδαγωγικό 

-όταν δε νοιάζεται η ηγεσία για το παιδαγωγικό κομμάτι, 

δε θα νοιαστεί για τα στελέχη που ασκούν μόνο 

παιδαγωγικά καθήκοντα 

6. Τρόποι 

υπέρβασης 

δυσκολιών των 

ΣΣ 

Τρόποι υπέρβασης 

δυσκολιών 

-η Πολιτεία να δώσει προτεραιότητα στην παιδεία 

που είναι το σημαντικό κομμάτι και όχι στο 

διοικητισμό στα σχολεία 

-νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης 

 



Καραμητόπουλος Θεόδωρος (323) 

 

Ο ρόλος και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Προεδρικού 

Διατάγματος 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Σελίδα 248 
 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2 (ΣΣ3) 

(Μοντέλο Miles-Huberman, 1994) 

(ταξινόμηση απαντήσεων ερωτημάτων σε γενικές κατηγορίες ανάλυσης) 

 

1. Ρόλος ΣΣ-Περιγραφή ρόλου ΣΣ3 

Υποστήριξη-ενίσχυση 

εκπαιδευτικών  

* 1. ψυχολογική ενίσχυση εκπαιδευτικών για επίλυση 

προβλημάτων με γονείς 

2. κυρίως να ενισχύω τους εκπαιδευτικούς ώστε να βελτιώσουν 

τις διδακτικές τους πρακτικές και την παιδαγωγική τους 

συμπεριφορά 

Επίλυση συγκρούσεων * μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 

(μεγάλο κομμάτι του χρόνου αναλώνεται σε διαχείριση 

προβλημάτων με γονείς) 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών * επιμορφώσεις εκπαιδευτικών  

Επιμόρφωση γονέων * επιμορφώσεις γονέων σε σεμινάρια παιδαγωγικού 

περιεχομένου 

 

2. Αναμενόμενες ενέργειες ΣΣ3 

Πυροσβεστικές παρεμβάσεις σχετικά 

με τους γονείς 

* μεγάλο κομμάτι χρόνου αναλώνεται σε διαχείριση 

προβλημάτων με γονείς 

Επιμορφώσεις * 1. επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων σε σεμινάρια 

παιδαγωγικού περιεχομένου 

2. οργάνωση δικτύου εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών κ. ά. 

γύρω από θέμα-στόχο 

 

3. Επιδιώξεις ΣΣ3 

Προσωπική συμβολή στο εκπαιδευτικό 

σύστημα  

*  να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου σε κάποια 

πράγματα 

 

4. Προτεραιότητες ΣΣ ΣΣ3 

Δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος  *επικράτηση ήρεμου κλίματος και εμπιστοσύνης 

στα σχολεία για ανάπτυξη σχέσεων 

Θέσπιση ετήσιων στόχων * 

Απουσία διαχρονικής προτεραιότητας-

αντιμετώπιση ανάλογα με τις ανάγκες 

σχολείων και εκπαιδευτικών 

* βελτίωση εκπαιδευτικών ανάλογα με τις ανάγκες 

του καθενός, ανάλογα με το κάθε σχολείο κάνω και 

ένα διαφορετικό πλάνο 

 

5. Ενέργειες επίτευξης 

προτεραιοτήτων 

ΣΣ3 

Επιμορφώσεις * οργάνωση συναντήσεων ειδικά για στοχευμένα θέματα, οργάνωση 

δικτύου εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών κ.ά. γύρω από το θέμα-στόχο 

 

6. Κριτήρια 

ικανοποίησης 

ΣΣ3 

Αδυναμία 

ικανοποίησης 

* 1. δε νομίζω ότι ποτέ θα μπορείς να το πεις, τα αποτελέσματα δε φαίνονται 

ή είναι πολύ μακροπρόθεσμα 

2. πάντα τρέχει κάτι καινούργιο που είμαστε υποχρεωμένοι ως στελέχη να 

ενισχύσουμε 
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7. Σημαντικότητα ρόλου ΣΣ ΣΣ3 

Άρνηση ή αμφισβήτηση 

σημαντικότητας ρόλου 

* καταρχάς δεν είπα ότι είναι σημαντικός, έτσι; 

Υποστήριξη εκπαιδευτικών  * νομίζω ότι είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τους 

εκπαιδευτικούς, μπορούμε να τους βοηθήσουμε  

Κατευναστικός ρόλος * να ηρεμήσουμε καταστάσεις και πράγματα, ώστε να μην 

εκτραχυνθούν είτε από τους γονείς είτε από τους 

εκπαιδευτικούς 

Αποδοχή και καταλληλότητα ρόλου 

ΣΣ στην επισήμανση αδυναμιών 

των εκπαιδευτικών 

* για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να με θεωρούν οι 

συνάδελφοι ότι έχουνε ένα σύμμαχο στο πλευρό τους και εκείνο 

που θα πω είναι προς το καλό, προς τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού 

 

8. Αποτελεσματικές ενέργειες σχολικών 

συμβούλων για υποστήριξη εκπαιδευτικών 

ΣΣ3 

Επισκέψεις στα σχολεία-παρατήρηση 

εκπαιδευτικών στην πράξη 

* παρατήρηση παιδιών μέσα στην τάξη για 

εντοπισμό περιπτώσεων που ίσως υπάρξει 

πρόβλημα 

Επιμορφώσεις * 1. ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε μικρές ομάδες 

2. όταν είσαι κοντά με τους εκπαιδευτικούς σε 

μικρές ομάδες 

 

9. Πρόσθετοι ρόλοι και αρμοδιότητες ΣΣ3 

Θεσμική κατοχύρωση απέναντι στους 

γονείς  

* για παραμονή μαθητών στην ίδια τάξη ή παραπομπή σε 

δομές της ειδικής αγωγής 

Ουσιαστική επιβολή στους 

εκπαιδευτικούς στο διδακτικό και 

διοικητικό κομμάτι 

* 1. θα έπρεπε κάποια πράγματα όχι απλώς να τα 

προτείνουμε, αλλά να μπορούμε και να τα επιβάλλουμε 

2. δε μπορείς να βλέπεις μια διδασκαλία, η οποία δε 

συνάδει με το αναλυτικό πρόγραμμα και να μην μπορείς 

να κάνεις κάτι 

  

10. Επιτυχημένος σχολικός 

σύμβουλος 

ΣΣ3 

Επαρκές γνωστικό υπόβαθρο * να πατάει καλά στο γνωστικό κομμάτι 

Καλές συναδελφικές σχέσεις * να αναπτύσσει καλές σχέσεις με τους συναδέλφους 
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11. Νοηματοδότηση 

αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών 

ΣΣ3 

Ανατροφοδότηση και 

βελτίωση εκπαιδευτικών 

* 1. το πιο σημαντικό είναι η ανατροφοδότηση 

2. η αξιολόγηση γίνεται για να διορθωθώ 

3. βελτίωση εκπαιδευτικού με επιμορφωτικά σεμινάρια 

4. σου δίνει τη δυνατότητα το τι ακριβώς να προσέξεις όταν έχεις 

συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να αξιολογήσεις 

Διαρκής διαδικασία * 1. η αξιολόγηση όπως λένε οι εκπαιδευτικοί είναι κάτι που γίνεται κάθε 

μέρα 

2. όταν εμείς ξέρουμε τους εκπαιδευτικούς πάνω-κάτω, δεν περιμένουμε 

την αξιολόγηση για να δούμε 

Τι δεν είναι ή τι δεν πρέπει 

να είναι 

* να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και συνδέεται με απολύσεις 

 

12. Αναγκαιότητα αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών 

ΣΣ3 

Προσωπική θέση * 1. φυσικά και είναι απαραίτητη, όλων μας είναι απαραίτητη 

2. ειδικά στην παιδαγωγική διαδικασία δεν υπάρχει κάτι που 

δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

Εντοπισμός αδυναμιών και βελτίωση 

εκπαιδευτικών 

* εάν (η παιδαγωγική διαδικασία) δεν αξιολογηθεί, δεν 

μπορείς να ξέρεις τι πάει και τι δεν πάει καλά 

 

13. Εμπλοκή ΣΣ στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών 

ΣΣ3 

Παιδαγωγικό κομμάτι * 

Διοικητικό κομμάτι * κάθε εκπαιδευτικός αξιολογείται ως προς το διοικητικό 

κομμάτι από το διευθυντή και το ΣΣ 

Παρακολούθηση διδασκαλιών στην τάξη * σχέσεις εκπαιδευτικού, αντιμετώπιση παιδιών, χώρος 

Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και 

ανατροφοδότηση 

* 1. πριν και μετά τη διεξαγωγή των διδασκαλιών που 

παρακολουθεί ο ΣΣ 

2. συζήτηση μετά την παρακολούθηση: μιλάμε 

αναστοχαστικά για το τι πήγε ή δεν πήγε καλά 

3. άλλα βλέπεις στις συζητήσεις εκτός τάξης και άλλα 

στην παρατήρηση μέσα στην τάξη 

Περιγραφική αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

με κλείδες παρατήρησης 

* 1. σύνταξη συνολικής έκθεσης βασισμένη σε 

συγκεκριμένους δείκτες 

2. πρέπει να επιχειρηματολογήσεις για κάθε δείκτη 
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14. Αντίκτυπος στο ρόλο και το 

έργο των συμβούλων από το νόμο 

ΣΣ3 

14.1 Αλλαγές στο έργο των ΣΣ 

Μεγαλύτερος φόρτος εργασίας * είμαστε τόσο λίγοι μπροστά στους εκπαιδευτικούς, που και να 

θέλανε να ήταν υποχρεωτική για όλους, δεν υπήρχε περίπτωση 

να επιτευχθεί, δεν προλαβαίνουμε 

Ένταση * αρχικά ένταση που θα καταλαγιάσει με σωστή διαχείριση της 

κατάστασης και το ότι η αξιολόγηση θα είναι στην αρχή 

προαιρετική 

14.2 Σχέσεις ΣΣ-εκπαιδευτικών 

Προσωπική θέση * 1. στο μεγάλο κομμάτι των εκπαιδευτικών νομίζω ότι δεν θα 

αλλάξει, αν και εγώ κρατήσω μία στάση: όπως ήμουνα, να είμαι 

2. εγώ πιστεύω ότι μπορώ να αξιολογήσω αντικειμενικά χωρίς 

να χαλάσω τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς  

14.3 Δυνατότητα συνδυασμού 

συμβουλευτικού-αξιολογικού 

ρόλου 

Προσωπική θέση * 1. νομίζω ναι, γιατί η αξιολόγηση είναι κομμάτι της 

παιδαγωγικής διαδικασίας, βοηθά στον εντοπισμό αδυναμιών 

2. εκεί μπαίνει ο συμβουλευτικός και επιμορφωτικός ρόλος του 

ΣΣ που βλέπει σε ποιους τομείς χρειάζονται βελτιώσεις 

 

15. Ικανοποίηση από το 

επάγγελμα 

ΣΣ3 

Προσωπική θέση * θέλουμε σε κάποια πράγματα να είναι πιο σαφείς οι 

αρμοδιότητες 
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16. Ανασταλτικοί-αποτρεπτικοί 

παράγοντες και δυσκολίες κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων 

ΣΣ3 

Εμπλοκή διοικητικού έργου στο 

παιδαγωγικό 

* εμπλοκή με διοικητικά θέματα 

Έλλειψη χρηματοδότησης * δύσκολο το οικονομικό κομμάτι 

Για επιμορφωτικές δράσεις ΣΣ * 1. δεν υπάρχει χρηματοδότηση 

2. είμαστε στη ζητιανιά, από εδώ και από εκεί 

Για τις υποδομές του γραφείου των ΣΣ  

Για τις μετακινήσεις των ΣΣ στην 

περιφέρειά τους 

 

 Μεγάλος αριθμός σχολείων και 

εκπαιδευτικών ανά ΣΣ 

* όσο λιγότερα είναι τα σχολεία τόσο καλύτερα κάνεις τη 

δουλειά σου 

Προβλήματα με γονείς μαθητών * προβλήματα με γονείς προβληματικών μαθητών: 

καβγάδες με εκπαιδευτικούς, απαιτήσεις λόγω 

υπερβολικού ζήλου, συμπεριφορές παιδιών 

Ασάφεια ή κενά νομοθεσίας ως προς τη 

δράση και τις αρμοδιότητες των ΣΣ 

* 1. ασάφεια νομοθετικού πλαισίου ως προς τις 

αρμοδιότητες, αφήνει πολύ σημαντικά ζητήματα σε 

εκκρεμότητα 

2. έλλειψη νομοθετικής κατοχύρωσης ΣΣ απέναντι στους 

γονείς για σημαντικά θέματα 

3. απουσία ουσιαστικής επιβολής των ΣΣ στους 

εκπαιδευτικούς 

Φόβος συνδικαλιστικής δράσης * 1. συχνά γινόμαστε στόχος των συνδικαλιστών 

2. χτυπάνε τα στελέχη υποτίθεται, αλλά δε στρέφονται 

ποτέ κατά της διοίκησης με την οποία αναπτύσσουν 

πελατειακές σχέσεις 

Δυσκολίες στην αξιολόγηση 

Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών-μικρός 

αριθμός ΣΣ  

* είμαστε τόσο λίγοι μπροστά στους εκπαιδευτικούς, που 

και να θέλανε να ήταν υποχρεωτική για όλους, δεν υπήρχε 

περίπτωση να επιτευχθεί, δεν προλαβαίνουμε 

Έλλειψη χρηματοδότησης * θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα με την 

αξιολόγηση: αν δεν υπάρχουν οικονομικά εχέγγυα δε 

μπορεί να βγει 

Αδιαφορία της Πολιτείας 

Για την εκπαίδευση * δυστυχώς η εκπαίδευση λειτουργεί ως διοικητικό 

κομμάτι και δε δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο παιδαγωγικό 

Για το θεσμό των ΣΣ * όταν δε νοιάζεται η ηγεσία για το παιδαγωγικό κομμάτι, 

δε θα νοιαστεί για τα στελέχη που ασκούν μόνο 

παιδαγωγικά καθήκοντα 

 

17. Προσωπικές εμπειρίες-

δυσκολίες 

ΣΣ3 

Έλλειψη χρηματοδότησης * 1. δεν έχουμε χρηματοδότηση 

2. παλαιότερα βοηθούσε λίγο ο Δήμος, λίγο η Περιφέρεια, κάτι 

έβγαινε 

3. τώρα δε μπορούμε να πάρουμε τίποτα από εκεί ούτε μπορούμε να 

κινηθούμε σε χορηγίες με ιδιωτικούς φορείς 
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18. Επιρροή δυσκολιών στην εκτέλεση των 

καθηκόντων των ΣΣ 

ΣΣ3 

Μείωση αποτελεσματικότητας ΣΣ * είναι πράγματα που θες να κάνεις, αλλά 

δε μπορείς 

Αίσθημα ματαίωσης * αισθάνομαι ματαιωμένη 

 

19. Αιτιολόγηση δυσκολιών ΣΣ3 

Προχειρότητα-αστάθεια 

σχεδιασμού εκπαιδευτικής 

πολιτικής 

* 1. από την αρχή υπήρχε μια αμφιθυμία από την πλευρά της ηγεσίας 

που ήθελε και δεν ήθελε τους ΣΣ 

2. είναι σαν να μην ξέρει τι να μας κάνει ακριβώς 

3. όταν θυμάται ότι κάτι πρέπει να περάσει, μας θυμάται, μετά δεν μας 

θυμάται, γιατί δυστυχώς η εκπαίδευση λειτουργεί ως διοικητικό 

κομμάτι και δε δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο παιδαγωγικό 

4. όταν δε νοιάζεται η ηγεσία για το παιδαγωγικό κομμάτι, δε θα 

νοιαστεί για τα στελέχη που ασκούν μόνο παιδαγωγικά καθήκοντα 

 

20. Τρόποι υπέρβασης 

δυσκολιών 

ΣΣ3 

Καλή διαχείριση 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

* η Πολιτεία να δώσει προτεραιότητα στην παιδεία που είναι το 

σημαντικό κομμάτι και όχι στο διοικητισμό στα σχολεία 

Πολιτική βούληση * νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης 
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Π.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η συνολική εικόνα των απαντήσεων 

των ΣΣ στα ερωτήματα της συνέντευξης. Σε αυτόν αναδεικνύονται τα σημεία 

συμφωνίας-ταύτισης και διαφωνίας-διαφοροποίησης (απόλυτης, μεγάλης ή 

περιορισμένης) των απαντήσεων των ΣΣ όπως προέκυψε από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να αναδειχτούν τα σημεία και ο βαθμός 

της διαφοροποίησης των απαντήσεων με την παράθεση των βασικών ή 

πλειοψηφουσών απόψεων.    

 

Διαφοροποίηση απαντήσεων Σχολικών Συμβούλων 

α/α Περιεχόμενο 

ερωτήσεων 

συνέντευξης 

Συμφωνία-ταύτιση 

απόψεων 

Διαφωνία ή 

διαφοροποίηση 

απόψεων 

Βασική ή πλειοψηφούσα 

άποψη 

1 Περιγραφή του 

ρόλου 

   

1. Επιμορφωτικός απόλυτη ταύτιση 
(15/15) 

 σύνολο αναφορών: 21 

(σε όλες τις διαστάσεις του) 

2. Υποστηρικτικός-

ενισχυτικός 

ταύτιση σε μεγάλο 

βαθμό (12/15) 
 σύνολο αναφορών: 15 

(σε όλες τις διαστάσεις του) 

3. Καθοδηγητικός ταύτιση σε μεγάλο 

βαθμό (11/15) 
 σύνολο αναφορών: 11 

(σε όλες τις διαστάσεις του) 

4. Εξισορροπητικός ταύτιση σε μεγάλο 

βαθμό (9/15) 
 σύνολο αναφορών: 9 

5. Αξιολογικός  περιορισμένος 

αριθμός αναφορών 
(3/15) 

σύνολο αναφορών: 3 

6. Εποπτικός  περιορισμένος 

αριθμός αναφορών 
(2/15) 

σύνολο αναφορών: 2 

2 Αναμενόμενες 

ενέργειες 

 διαφοροποίηση 

(11 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

1. επιμορφώσεις (12/15) 

2. συζητήσεις με 

εκπαιδευτικούς (6/15) 

3. παρατήρηση 

εκπαιδευτικών στο χώρο του 

σχολείου (5/12) 

3 Επιδιώξεις  διαφοροποίηση 

(7 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

προσωπική συμβολή στο 

εκπαιδευτικό σύστημα 

(5/15) 

4 Προτεραιότητες  διαφοροποίηση 

(9 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

δημιουργία κατάλληλου 

σχολικού κλίματος (6/15) 

5 Ενέργειες επίτευξης 

προτεραιοτήτων 

 διαφοροποίηση 

(6 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

χρήση τεχνικών 

επικοινωνίας (11/15) 

6 Κριτήρια 

ικανοποίησης από 

αποτελέσματα 

έργου 

 διαφοροποίηση 

(6 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

1. αλλαγή εκπαιδευτικών 

πραγμάτων από 

εκπαιδευτικούς (5/15) 

2. αίσθηση ότι οι 
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εκπαιδευτικοί στηρίζονται 

(4) 

7 Σημαντικότητα 

ρόλου 

 διαφοροποίηση 
(6 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(11/15) 

8 Αποτελεσματικές 

ενέργειες 

 διαφοροποίηση 

(6 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

1. επιμορφώσεις (11/15) 

2. επισκέψεις στα σχολεία 

(6/15) 

3. συζητήσεις με 

εκπαιδευτικούς (5/15) 

9 Πρόσθετοι ρόλοι-

αρμοδιότητες για 

το θεσμό 

 διαφωνία 

(8 αρνητικοί και 7 

θετικοί) 

διχασμός δείγματος 
(πλειοψηφεί οριακά το όχι) 

10 Επιτυχημένος ΣΣ  διαφοροποίηση 

(6 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

επαρκές γνωστικό υπόβαθρο 

(8/15) 

11 Νοηματοδότηση 

αξιολόγησης 

ταύτιση σε μεγάλο 

βαθμό (12/15) 
διαφοροποίηση 

εργαλείο εντοπισμού 

και απομάκρυνσης 

ακατάλληλων 

εκπαιδευτικών από 

την τάξη (3/15) 

ανατροφοδότηση και 

βελτίωση των 

εκπαιδευτικών (12/15) 

 

12 Αναγκαιότητα 

αξιολόγησης 

απόλυτη ταύτιση 

ως προς το ότι 

είναι αναγκαία 
(15/15) 

διαφοροποίηση ως 

προς το λόγο 

αναγκαιότητας 

(13/15 ανέφεραν τον 

εντοπισμό αδυναμιών 

και τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών, ενώ 

3/15 την 

απομάκρυνση των 

ακατάλληλων να 

διδάσκουν 

εκπαιδευτικών) 

εντοπισμός αδυναμιών και 

βελτίωση εκπαιδευτικών 

(13/15) 

13 Εμπλοκή στην 

αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών 

ταύτιση σε μεγάλο 

βαθμό ως προς την 

περιγραφή της 

διαδικασίας 

συνολικά 

7 διαφορετικές 

απαντήσεις συνθέτουν 

τα στάδια/φάσεις της 

αξιολογικής 

διαδικασίας που θα 

εφαρμοστεί 

παιδαγωγικό κομμάτι 

(8/15) 

παρακολούθηση 

διδασκαλιών στην τάξη 
(13/15) 

14 Αντίκτυπος στο 

ρόλο και το έργο 

των ΣΣ από το 

Νόμο 

 

1. Αλλαγές στο έργο 

των ΣΣ 

 διαφοροποίηση 

(6 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

1. μεγαλύτερος φόρτος 

εργασίας (6/15) 

2. φόβος προσωπικής 

αποτελεσματικότητας (5/15) 

2. Σχέσεις ΣΣ-

εκαπιδευτικών 

απόλυτη ταύτιση 

ως προς το ότι οι 

σχέσεις θα 

αλλάξουν λόγω του 

φόβου των 

 φόβος εκπαιδευτικών 

(14/15) 
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εκπαιδευτικών για 

την αξιολόγηση 

(15/15) 

3. Δυνατότητα 

συνδυασμού 

συμβουλευτικού 

και αξιολογικού 

ρόλου 

 έντονη 

διαφοροποίηση 

(9/15 ανέφεραν ότι 

μπορούν να 

συνδυαστούν, ενώ 

6/15 ότι αδυνατούν) 

εσωτερική διαφοροποίηση 
(αν και οι περισσότεροι 

δηλώνουν ότι μπορούν να 

συνδυαστούν, βάζουν 

προϋπόθεση ότι η 

αξιολόγηση θα πρέπει να 

οδηγεί σε επιμόρφωση και 

βελτίωση) 

15 Ικανοποίηση από το 

επάγγελμα 

ταύτιση σε μεγάλο 

βαθμό (12/15) 
διαφοροποίηση 

(3/15 εκφράστηκαν 

αρνητικά) 

απολαβή/λήψη 

ικανοποίησης (12/15) 

16 Ανασταλτικοί 

παράγοντες και 

δυσκολίες κατά την 

εκτέλεση των 

καθηκόντων 

 διαφοροποίηση 

(11 διαφορετικές 

απαντήσεις για τις 

δυσκολίες στο έργο 

γενικά και 6 για τις 

δυσκολίες της 

αξιολόγησης) 

Α. δυσκολίες στο έργο 

1. έλλειψη χρηματοδότησης 

(21 αναφορές) 

2. αδιαφορία της Πολιτείας 

(14 αναφορές) 

3. μεγάλος αριθμός 

σχολείων 

ευθύνης/προβλήματα 

συνεργασίας με άλλα 

πρόσωπα της εκπαίδευσης 

(από 11 αναφορές και οι 

δύο) 

Β. δυσκολίες αξιολόγησης 

1. μεγάλος αριθμός 

εκπαιδευτικών-μικρός 

αριθμός ΣΣ (8/15) 

2. απουσία κουλτούρας 

αξιολόγησης (5/15) 

17 Προσωπικές 

εμπειρίες-

δυσκολίες 

 διαφοροποίηση 

(5 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

περιοριστικό θεσμικό 

πλαίσιο δράσης (5/15) 

18 Επιρροή δυσκολιών 

στην εκτέλεση των 

καθηκόντων των 

ΣΣ 

 διαφοροποίηση 

6 διαφορετικές 

απαντήσεις, μία εκ 

των οποίων είναι ότι 

οι δυσκολίες δεν 

επηρεάζουν την 

εκτέλεση των 

καθηκόντων (3/15) 

μείωση συνολικής 

αποτελεσματικότητας ΣΣ 

(8/15) 

19 Αιτιολόγηση 

δυσκολιών 

 διαφοροποίηση 

(4 διαφορετικές 

απαντήσεις) 

προχειρότητα-αστάθεια 

σχεδιασμού εκπαιδευτικής 

πολιτικής (12/15) 

20 Τρόποι υπέρβασης 

δυσκολιών 

 διαφοροποίηση 

(8 διαφορετικές 

απαντήσεις για τις 

δυσκολίες στο έργο 

και 3 για τις 

δυσκολίες της 

αξιολόγησης) 

Α. τρόποι υπέρβασης 

δυσκολιών στο έργο 

1. καλή διαχείριση 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

(9/15) 

2. πολιτική βούληση (4/15) 

Β. τρόποι υπέρβασης 

δυσκολιών αξιολόγησης 
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1. αλλαγή νοοτροπίας (2/15) 

2. ευελιξία σώματος ΣΣ 

(1/15) 

3. υιοθέτηση κοινής γραμμής  

σώματος ΣΣ 

 

 

 


