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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στην παρούσα μελέτη αναπτύσσουμε τους ρόλους και τις δραστηριότητες των 
συμβούλων και επιθεωρητών της Γαλλίας προκειμένου να διαπιστώσουμε 
συγκριτικά ποιες είναι οι ομοιότητες- αν υπάρχουν κάποιες- και τι ακόμη θα 
μπορούσαμε να προσθέσουμε προκειμένου για την ανάπτυξη μιας δομημένης 
Εθνικής Παιδείας με τους αντίστοιχους φορείς και εκπροσώπους της. 

1. Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
Από την 1η Δεκεμβρίου  2012, οι ακαδημαϊκοί διευθυντές των υπηρεσιών της 
εθνικής παιδείας  αντικατέστησαν τους επιθεωρητές της ακαδημίας1.  

Υπό τη εξουσία του κοσμήτορα της ακαδημίας, ο ακαδημαϊκός διευθυντής των 
υπηρεσιών της  εθνικής παιδείας (DA-SEN), είναι με το νομό ο υπεύθυνος των 
υπηρεσιών παιδείας, εξαιρούμενων αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Διορίζεται με το  διάταγμα  του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατόπιν 
προτάσεως του υπουργού εθνικής παιδείας. 
Στους 25 σημαντικότερους νομούς, συνεργάζεται με ένα ή περισσότερους 
βοηθούς ακαδημαϊκούς διευθυντές στους άλλους από ένα επιθεωρητή  εθνικής 
παιδείας (IEN) που συντονίζει τους άλλους επιθεωρητές της  εθνικής παιδείας, 
που είναι υπεύθυνοι για την επιθεώρηση των δασκάλων πρωτοβάθμια 
εκπαίδευσης του νομού. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οι  ακαδημαϊκοί διευθυντές προέρχονται από του  « ακαδημαϊκούς 
επιθεωρητές» προβλέπονται ήδη από τη δημιουργία του αυτοκρατορικού 



πανεπιστημίου το  1808, αλλά τότε όταν στην υπηρεσία του ακαδημαϊκού 
συνόλου. 
Με τον νόμο Falloux (1850), ιδρύθηκε μια ακαδημία σε κάθε νομό και ο 
κοσμήτορας μπορούσε να συνεργάζεται από ένα ή περισσότερους επιθεωρητές. 
Ο νόμος Fortoul της 14ης Ιουνίου 1854 ξαναδημιουργεί νέες ακαδημίες, αλλά 
τοποθετεί σε κάθε νομό έναν ακαδημαϊκό επιθεωρητή υπεύθυνο να εκπροσωπεί 
τον κοσμήτορα, και ο οποίος μπορούσε να προεδρεύει στο νομαρχιακό 
συμβούλιο τη δημόσιας εκπαίδευσης. 
Κάτω από τη διπλή εξουσία του κοσμήτορα και του νομάρχη, ο ακαδημαϊκός 
επιθεωρητής γίνεται σταδιακά ο νομαρχιακός της αρχής των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή επισημοποιήθηκε από το διάταγμα της 28ης  
Φεβρουαρίου  19482. Ο τίτλος του « διευθυντή νομαρχιακών υπηρεσιών της 
Παιδείας» (κι έπειτα  « της εθνικής παιδείας») προστέθηκε το 1976. Ο τίτλος 
του « επιθεωρητή» καταργήθηκε την πρώτη Φεβρουάριου 2012 προς όφελος 
του ορισμού του ακαδημαϊκού  διευθυντού των υπηρεσιών της εθνικής 
παιδείας3. Ο  DA-SEN δεν έχει ποια δικαιωματικές αρμοδιότατες, αλλά τις 
αποκτά κατόπιν επιλογής του κοσμήτορα να   δίνει  αποστολές ακαδημαϊκού 
επίπεδου. 

Κατάσταση 

Για να διοριστεί κανείς στο επάγγελμα του  DA-SEN, πρέπει να είναι κανείς 
ακαδημαϊκός επιθεωρητής (IA - IPR) τιτλούχος ή τουλάχιστον στο 5 % των 
αποτελεσμάτων  του προϋπολογισμού  των θέσεων εργασίας, πολιτικό διοικητή 
για 8 χρόνια από τα οποία τα 4 στο υπουργείο  ως υπεύθυνος της εθνικής 
παιδείας. Ενίοτε διορίζεται σ’ αυτό το επάγγελμα ως προσωπικό διεύθυνσης. 
Οι βοηθοί  DA διορίζονται επίσης μεταξύ των  IA-IPR . Υπάρχουν σήμερα 
περίπου 150 ακαδημαϊκοί διευθυντές των υπηρεσιών της εθνικής παιδείας ή 
υπηρεσιακοί βοηθοί.  

Οι  DA-SEN υπόκεινται σε μια υποχρέωση κινητικότητας κάθε 6 χρόνια 
και μπορούν να χάσουν τη θέση προς το συμφέρον της υπηρεσίας. 
Οι υπευθυνότητές τους  μεγεθύνθηκαν  κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων μετά από τα αποκεντρωτικά μέτρα  και από  την υλοποίηση της 
αποκεντρωτικής πολιτικής. 
Εξασκούνται μετά από  διαταγή του κοσμήτορα και  υπό την  εξουσία του  
στους τομείς: 

 διοικητικό : ο ακαδημαϊκός διευθυντής ηγείται στο σύνολο των υπηρεσιών 
παιδείας του νομού του; 

 παιδαγωγικό : από τη μια διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τους εκπαιδευτικά 
υπεύθυνους (διευθυντές σχολείων, επιθεωρητές της εθνικής παιδείας) που 



ενημερώνει, συμβουλεύει, βοηθά στις πρωτοβουλίες τους, από την άλλη, 
εξασφαλίζει τον συντονισμό του συνόλου των παιδαγωγικών δράσεων. 

Είναι στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο ρόλος του είναι ο πιο 
διαδεδομένος. Οι επιθεωρητές της εθνικής παιδείας  τελούν  υπό την εξουσία 
του. Διαχειρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά το νομαρχιακό σώμα των επιθεωρητών 
των σχολείων. Πρότεινε επιτροπές διάφορων  διαγωνισμών και προεδρεύει το 
μεγαλύτερο μέρος από αυτές. 
Σε θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εξουσίες του είναι λιγότερο 
περιορισμένες και του δίνονται λιγότερο ευρέως από τον  κοσμήτορα. Μπορεί 
να επιθεωρεί τα ιδρύματα, να ελέγχει την διοικητική και οικονομική διαχείρησή  
τους, να επιτηρεί τις παιδαγωγικές μεθόδους τους. Γνωμοδοτεί για τα σχέδια ου 
προϋπολογισμού και  τους οικονομικούς λογαριασμούς  πριν να τα παραδώσει 
στον κοσμήτορα. Διαχειρίζεται μερικώς το προσωπικό τους. 
Είναι υπεύθυνος για τις επιμορφωτικές  δράσεις και τον προσανατολισμό στο 
νομό του. Συνεπικουρείται σε αυτό τον τομέα από ένα επιθεωρητή 
πληροφόρησης και προσανατολισμού. 
Η δραστηριότητά  του εκτείνεται  επίσης στην τεχνολογική εκπαίδευση, τις ενδο 
και εξω-σχολικές δραστηριότητες, στα σχολικά αθλήματα, στην διαρκή 
επιμόρφωση, στην υγεία των μαθητών, στις σχολικά κτίρια και μετακινήσεις. 
 
2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

Συνθετικός ορισμός  
  Υλοποίηση  εκπαιδευτικών πολιτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξασκεί 

πιλοτικές παιδαγωγικές αποστολές, διαχείρισης και συμβουλών.   
  

 

Κύριες δραστηριότητες    Καθοδήγηση της εκπαιδευτικής πράξης σε κλίμακα της περιφέρειας ή του 
νομού 

  Αξιολόγηση των  εκπαιδεύσεων των σχολείων και των εκπαιδευτικών. 
 Παρακολούθηση  των εθνικών αξιολογήσεων  και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. 
  Διαχείριση τη σχολικής κάρτας.  
  Μέτρηση αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας  της  εκπαίδευσης και 

απαλλαγής  σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα  των μαθητών 
  Συμβουλές στους εκπαιδευτικούς, πρόοδος και ανάπτυξη καλών πρακτικών 
  Έρευνα  των ταλέντων και προώθηση αυτών σε σχέση με τις υπηρεσίες των 

ανθρωπίνων πόρων. 
  Δίνει οδηγίες  στον ακαδημαϊκό επιθεωρητή- νομαρχιακό διευθυντή της 

εθνικής παιδείας (IA-SDEN) και συμμετοχή στα περιφερειακά συμβούλια. 



  Συμμετοχή στις κύριες δράσεις διαχείρισης του προσωπικού (πρόσληψη, 
κατοχή,  αξιολόγηση, προαγωγή και  διάθεση).  
  

 

Υπηρεσιακή κατάρτιση 
   

 

Γνώσεις   

  Να κατευθύνει τις συζητήσεις 
  Να αξιολογεί τις δεξιότητες και 

να επισημαίνει τις δυνατότητες 
  Να δουλεύει ομαδικά 
  Να αξιολογεί και να ιεραρχεί τις 

ανάγκες 
  Προλαμβάνει κα να 

διαχειρίζεται συγκρούσεις και 
λεπτές καταστάσεις 

  Να παίζει συμβουλευτικό και 
βοηθητικό  ρόλο στις αποφάσεις 

 το εκπαιδευτικό σύστημα και οι  
προκλήσεις του 

  Τεχνικές διαχείρισης 
 Τεχνικές  τη διαχείριση της 

αλλαγής  
  Μεθοδολογία  καθοδήγησης του 

έργου 
  Γνώσεις πάνω στην  εκπαίδευση 

και υποστήριξη των μαθητών με 
ειδικές ανάγκες 

  Τεχνολογίες της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών /γνώση 
διαδικτυακή 

  
 

 

Ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας 
  

  Μετακινήσεις 
 
3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- FPEEDU05 

  
 

Συνθετικός ορισμός 
  Εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, εξάσκηση αποστολών  παιδαγωγικής 

καθοδήγησης, διαχείρισης  και συμβουλών. 
  

 

Κύριες δράσεις 
    Καθοδήγηση της εκπαιδευτικής δράσης μέσα στην Ακαδημία. 

  Αξιολόγηση των  πρακτικών των εκπαιδευτικών και των ομάδων 
ειδικοτήτων  ή των παιδαγωγικών ομάδων, της  εκπαίδευσης και των σχολικών 
μονάδων (παρακολούθηση των εθνικών αξιολογήσεων, ανάλυση των 
αποτελεσμάτων στους διαγωνισμούς κ.λ.π) 

  Πιστοποίηση της ποιότητας και μέτρηση της αποτελεσματικότητας της  
ενισχυτικής διδασκαλίας 1 (σεβασμός των προγραμμάτων, εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων,   αποτελέσματα και επιτεύγματα των μαθητών) 

                                                
1  



  Συμμετοχή στις κύριες δράσεις διαχείρισης του προσωπικού (πρόσληψη, 
θητεία, αξιολόγηση, πρόοδο, προαγωγή και διάθεση) 

  Συμβουλές  στους εκπαιδευτικούς, άνοδος και ανάπτυξη των καλών 
πρακτικών  

  Ανίχνευση  των ταλέντων και προώθησή  τους σε σχέση με τους 
ανθρώπινους πόρους 

 Σχεδιασμός δράσεων συνεχούς επιμόρφωσης 
  Σχεδιασμός  των θεμάτων και οργάνωση των διαγωνισμάτων σε σχέση με 

αρμόδιες υπηρεσίες 
  Εμψύχωση ομάδων εμπειρογνώμων  κατά τη συγγραφή  των προγραμμάτων 

ή των αρχείων καταγραφής  επιμόρφωσης 
  
  

 

Πρακτικές   

 

Γνώσεις   

  Καθοδηγεί τις συνομιλίες  
  Παίζει συμβουλευτικό και 

βοηθητικό ρόλο στις αποφάσεις 
  Αξιολόγηση των δεξιοτήτων και 

την ανίχνευση ικανοτήτων 
  Να εισαγάγει και να καθοδηγεί 

τις συνεργασίες 
  Να δουλεύει ομαδικά 

  Εκπαιδευτικό σύστημα και  
προκλήσεις του 

  πειθαρχικός τομέας  
• τεχνικές διαχείρισης της αλλαγής  

  μεθοδολογία της διαχείρισης του 
έργου. 

Tεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών / Διαδικτυακός 
Πολιτισμός   •Εργασιακό 
περιβάλλον 

  
 

Ειδικές συνθήκες εργασίας 
  

                                                                                                                                                   
Quel enseignement est dispensé au collège ? 

Τα προγράμματα, τα ωράρια των μαθημάτων ορίζονται από τους επίσημους κανονισμούς. 
Στην 6η υπάρχουν τα ίδια μαθήματα με το εμετικό: καλλιτεχνικά, πολιτισμός, μουσική 
παιδεία, γυμναστική, γαλλικά, γεωγραφία, ιστορία, μαθηματικά, επιστήμες της ζωής και της 
γης (de la vie et de la terre: S.V.T.). 
Η πρώτη ξένη γλώσσα που διδάσκεται είναι τα αγγλικά. 

Aπό την 5η, οι μαθητές παρακολουθούν  μαθήματα φυσικών επιστημών και χημείας. 
Μπορούν επίσης να πάρουν ως δευτερεύον και το μάθημα των λατινικών. 
Στην 4η, επιλέγουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα: ισπανικά ή ιταλικά.  
Σε περίπτωση δυσκολίας, προβλέπεται βοήθεια σε : κατευθυνόμενες μελέτες, υποστήριξη 
σε ορισμένα μαθήματα. 

  

 



  Μετακινήσεις 
  

 

Τάσεις βελτίωσης    
Φορείς κλειδιά 
 
Οι μεταρρυθμίσεις της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Μεταρρύθμιση της αρχικής 
κατάρτισης των  εκπαιδευτικών 

 Κοινή  βάση γνώσεων και 
δεξιοτήτων 

 Άνοιγμα στην  κοινωνία 

Αποστολή 
 

 Συνεχής ανάπτυξη των αποστολών 
και την ενίσχυση της ανταλλαγής των 
δεξιοτήτων  

 Αυξημένη ανάγκη για διαθεματικές 
δεξιότητες 

 

 
4. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- 
CPE 

Στο γυμνάσιο η στο λύκειο, τρεις κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης μπορούν να 
ανατεθούν στον  Σύμβουλο της εκπαίδευσης: η γενική λειτουργία της 
σχολικής μονάδας, η συνεργασία με τους δασκάλους και εκπαιδευτικούς 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλους τους μαθητές. 

α. Περιγραφή των καθηκόντων  
Ειδικός στη σχολική ζωή σε όλες τις πτυχές της, ο ανώτερος εκπαιδευτικός 
σύμβουλος (CPE) διεξάγει τις δραστηριότητές του υπό την ευθύνη του 
διευθυντή του σχολείου, γυμνάσιο ή λύκειο. 
Η λεπτομέρεια των λειτουργιών του εξαρτάται από το πλαίσιο και το 
περιβάλλον του σχολείου του, αλλά οι γενικές λειτουργίες του παραμένουν 
σαφώς καθορισμένες. 
Ο  CPE εξασφαλίζει  κυρίως τη λειτουργία του σχολείου. Ως εκ τούτου, 
οργανώνει το εποπτικό προσωπικό υπηρεσίας, ελέγχει τη φοίτηση και την 
στελέχωση των τάξεων.  
Εξασφαλίζει την τήρηση του εσωτερικού κανόνα και τις διαδικασίες ασφάλειας 
από τους μαθητές (διαλλείματα, ενδιάμεσο των μαθημάτων, εφημερίες γεύματα, 
εισόδους και εξόδους…). 
Σε τακτική επαφή με τους δασκάλους, συλλέγει όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες των μαθητών. Ακολουθεί τη ζωή της 



τάξης προτείνει σχέδια (επισκέψεις, διαλέξεις, εκδρομές ...) ή συμμετέχει στην 
εφαρμογή τους. Επίσης συμμετέχει σε συμβούλια τάξης.  
 
Όσον αφορά το μορφωτική εμψύχωση ο  CPE είναι σε άμεση σχέση με τους 
μαθητές, ατομικά και συλλογικά. Είναι σ 'αυτόν που οι μαθητές θα απευθυνθούν 
σε περίπτωση προβλημάτων: απουσία, καθυστέρηση, αποκλεισμός, ασθένεια, 
αγένεια, η βία ... Ο CPE θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε όλα τα 
εμφανιζόμενα προβλήματα. 
 
Οργανώνει τις διαβουλεύσεις, αν είναι απαραίτητο, και επίσης διαχειρίζεται τη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των φοιτητών στα σχολικά συμβούλια. Είναι, εν 
ολίγοις, αυτός ο οποίος επιβλέπει τις εκλογές των μαθητικών αντιπροσώπων.  
Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία του σχολικού πληθυσμού, η έκταση 
της παρέμβασης του CPE επεκτείνεται σταδιακά, γεγονός που μερικές φορές 
καθιστά τις συνθήκες εργασίας του ακόμα πιο δύσκολη. Κατά κύριο λόγο, το 
απρόβλεπτο  των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σε μια ημέρα εργασίας 
παραμένει ένα χαρακτηριστικό του επαγγέλματος.  
Για να κάνει αυτή τη δουλειά, ικανότητα αυτοσχεδιασμού, ψυχολογία,  αίσθηση 
του διαλόγου, σταθερότητα και την ισορροπία του νευρικού συστήματος είναι 
απαραίτητη. 
β. Εκπαίδευση / Κατάρτιση για να γίνει κανείς Σύμβουλος / Ανώτερος 
Σύμβουλος της Εκπαίδευσης  
Οι σύμβουλοι των δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων με σύμβαση 
προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού, ανοικτού στους κατόχους ενός 
μεταπτυχιακού 2 (bac + 5).  
 
γ. Εξελίξεις  
Με  εσωτερικό διαγωνισμό, ένας  CPE μπορεί να προωθηθεί από βαθμό σε 
βαθμό, στο στάδιο του CPE "εκτός τάξης".  
Μετά από 5 χρόνια εξάσκησης, ο CPE μπορεί να γίνει αναπληρωτής Διευθυντής 
του σχολείου και έπειτα  διευθυντής  του σχολείου (με διαγωνισμό). 
 
δ. Μισθοί  

Περίπου € 1.700 καθαρά το μήνα (+ τυχόν μπόνους) για έναν αρχάριο CPE, € 
3.000 κατά τη συνταξιοδότηση. Οι CPE αμείβονται στον ίδιο βαθμού όπως οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι  πιστοποιημένοι δάσκαλοι.  

 



ε. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

1. Σχεδιασμός  σχολικής ζωής 
 

 Στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του σχολείου, ο CPE εξασφαλίζει την 
οργάνωση και την ομαλή λειτουργία της συλλογικής ζωής έξω από το χρόνο της 
τάξης. Διαχειρίζεται τις απουσίες των μαθητών, παρακολουθεί τις εισροές και 
εκροές, επιβάλλει τους εσωτερικούς  κανόνες ασφάλειας (ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια των διαλλειμάτων, της μεσημεριανής παύσης, και το διάστημα μεταξύ 
των μαθημάτων). Οι  μαθητές απευθύνονται  σ 'αυτόν σε περίπτωση 
προβλημάτων (απουσία,  καθυστέρηση, αποκλεισμός, αίσθημα αδιαθεσίας, 
πτήση, βία, αλλαγή κλάδου ...).  

 

2. Διαμεσολαβητής  

Το κύριος σχολικός σύμβουλος  συνεργάζεται με τους δασκάλους, το διευθυντή, 
το (σχολικό σύμβουλο ψυχολόγο) και την κοινωνική λειτουργό για να παρέχει 
στους φοιτητές τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία. 

3.Εμψυχωτής 

 
Ο CPE εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου  και επιμορφώνει τους 
εκπρόσωπους της  τάξης στο διοικητικό συμβούλιο της σχολικής ζωής. 
Δημιουργεί μια δυναμική, ώστε να ενισχύσει την εμφάνιση και την έκφραση 
των ιδεών. Ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και διευκολύνει την εφαρμογή τους. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά με τους συναδέλφους για την εξεύρεση 
λύσεων για την ενοχλημένη νεολαία.  

Αληθινός  μεσολαβητής μεταξύ των φοιτητών, των οικογενειών τους και τη 
διοίκηση, ευνοεί τον διάλογο για τη βελτίωση της ζωής στο ίδρυμα.  

Απαιτούμενες δεξιότητες 

4. Διπλωματία  

Ο μεσολαβητικός ρόλος του CPE απαιτεί μεγάλες δεξιότητες ακρόασης,  
υπομονής, λεπτότητας, η διακριτικότητας. Οι γνώσεις ψυχοπαιδαγωγικής είναι 
επίσης αναγκαίες για να αποσαφηνίσει την κατάσταση και να καταλήξει σε 
κάποια συμφωνία όταν  οι διάφορες πλευρές αρνούνται να συνεργαστούν.  



5. Αυστηρότητα  

Οργανώνει τις εκλογές των αντιπροσώπων της τάξης, συμμετέχει σε συμβούλια 
τάξης, παρακολουθεί  το σχέδιο καθοδήγησης του μαθητή, διαχειρίζεται το 
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών βοηθών ...  

6. Σταθερότητα  

Η λήψη αποφάσεων προϋποθέτει να γνωρίζει να αναλύει μια κατάσταση  να 
κάνει επιλογές και να τις  υποστηρίζει. Έτσι ο  Ανώτερος Σύμβουλος 
Εκπαίδευσης CPE καλείται να παρέμβει σε δύσκολες συνθήκες (αποβολή ενός 
μαθητή, για παράδειγμα). Θα πρέπει να διαιτητεύει, να αποφασίζει, και να είναι 
συγχρόνως δίκαιος και σταθερός. Μόνο με τον τρόπο αυτό η απόφασή του θα 
γίνεται  δεκτή.  

 
7. Τόποι εξασκήσεως του επαγγέλματος και καθήκοντα 

Σε ένα γυμνάσιο ή λύκειο 
 
Ο ανώτερος σύμβουλος της εκπαίδευσης μπορεί να δουλεύει σε διάφορα 
ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γυμνάσιο, γενικό και τεχνολογικό 
λύκειο, επαγγελματικό ή αγροτικό λύκειο. Ανάλογα με την επιφάνεια του 
ιδρύματος και της γεωγραφικής θέσης του μπορεί να υπάρχουν μια ή 
περισσότερες θέσεις σχολικών συμβούλων. Με περισσότερο η λιγότερο αριθμό 
σχολικών συμβούλων τοποθετημένων υπό την εποπτεία του. 
 
 Ένα φορτωμένο  πρόγραμμα 
 
 
 Συμμετέχει στα  συμβούλια τάξης, στην κατάρτιση των μαθητικών 
εκπροσώπων, την προετοιμασία της καθοδήγησης, κοινωνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, καλωσόρισμα των  νέων και των  οικογενειών τους στο 
γραφείο του, διαχείριση των απουσιών ... Τα καθήκοντα του CPE είναι πολλά  
και οι ευθύνες του  σημαντικές . Τα χρονοδιαγράμματά ξεπερνούν το πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του. 
 
. 
8. Αγορά εργασίας  
Υπάρχουν λίγες θέσεις στο διαγωνισμό  
 
Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης είναι γυναίκες στο 80% των περιπτώσεων και 
προσλαμβάνονται με διαγωνισμό. Κάθε χρόνο, ο αριθμός των υποψηφίων 
αυξάνεται  και ο αριθμός των θέσεων μειώνεται. Το 2011, 275 θέσεις ήταν 



ανοιχτές στον εξωτερικό ανταγωνισμό CPE για 1382  παρόντες υποψήφιους. Το 
2012, μόνο 245 θέσεις ήταν διαθέσιμες στον ίδιο διαγωνισμό.  
 
9. Διοίκηση ενός σχολικού ιδρύματος 
  
Μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας, ο CPE μπορεί να διαγωνιστεί για τη θέση 
διοικητικού  προσωπικού 2ης τάξης. 
 Μόλις προσληφθεί, θα γίνει αναπληρωτής Διευθυντής του σχολείου και έπειτα 
διευθυντής  του σχολείου.  
 
10.Η πρόσβαση στο επάγγελμα 
 
Γίνεται κανείς  CPE κατόπιν επιτυχίας σε ένα κρατικό διαγωνισμό. 
Μπορεί κανείς να δώσει εξετάσεις αν έχει ένα μεταπτυχιακό 1, αλλά  
Η επιτυχία στο διαγωνισμό και η επικύρωση του 2ου έτους του μεταπτυχιακού 
είναι υποχρεωτικά για τον οριστικό διορισμό του. 
 
  
 
 Πρέπει να αποκτήσει ένα δίπλωμα και ένα παιδαγωγικό μεταπτυχιακό  στη 
διδασκαλία, εκπαίδευση, κατάρτιση, με εκπαιδευτικό πλαίσιο αναφοράς. MEEF  
 
  
Αφού πετύχουν στο διαγωνισμό, οι εκπαιδευόμενοι CPE παρακολουθούν μια 
επιμόρφωση εναλλακτικά στη δεύτερη χρονιά του μεταπτυχιακού που 
διενεργείται  τμηματικά σε ένα ίδρυμα  σε ένα μεταπτυχιακό στο δεύτερο έτος 
που ξεκινά με μερική απασχόληση σε ένα ίδρυμα. Μετά την επικύρωση της 
κατάρτισης και του Μ2 τους, είναι μόνιμοι και κάνουν αιτήσεις. Για την 
πρακτική σε γεωργικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να περάσουν ένα 
συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
 
Τελικά οι  CPE των ιδιωτικών σχολικών μονάδων με σύμβαση 
προσλαμβάνονται αμέσως από τους διευθυντές των ιδρυμάτων. 
Σπουδές Μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά, στη διδασκαλία, στην επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών. 
 
 
11. Αποστολές του Ανώτερου σύμβουλου εκπαίδευσης 
 Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης  συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

της δευτεροβάθμιας χωρίς να διδάσκουν και συμβάλλουν στην ένταξη  των  
μαθητών σε καλύτερες δυνατές συνθήκες εκπαίδευσής τους. Οι λειτουργίες 
τους εκτελούνται υπό την ευθύνη του διευθυντή του σχολείου. Βρίσκονται 
στο γενικό πλαίσιο της σχολικής ζωής και συμβάλλουν  να βοηθήσουν τους 



μαθητές να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκπαίδευσή τους. 
Οι ευθύνες τους διανέμονται κυρίως στους ακόλουθους τρεις τομείς:   

 Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς: συνεργάζονται στενά με τους 
εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση των φοιτητών και συμμετέχουν 
σε συμβούλια τάξης. 

 λειτουργία της μονάδας: οργάνωση της καθημερινής κοινωνικής ζωής 
εκτός του χρόνου στην τάξη, σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική ζωή στο 
ίδρυμα. 

 εκπαιδευτική ψυχαγωγία:  δημιουργία συνθηκών για διάλογο στην  
εκπαιδευτική πράξη, σε δραστηριότητες σε συλλογικό επίπεδο και 
ατομικό επίπεδο, στην οργάνωση της διαβούλευσης και συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων στη σχολική ζωή μέσα στο ίδρυμα 
 

12. Διαγωνισμός του ανώτερου συμβούλου εκπαίδευσης CPE 

Για να γίνει κανείς Ανώτερος Σύμβουλος Παιδείας, ο διαγωνισμός πρόσληψης 
είναι Εθνικός. Αρκετοί διαγωνισμοί επιτρέπουν να γίνει κανείς ανάλογα με την 
κατάσταση του υποψηφίου ::  

  εξωτερικός διαγωνισμός  
  εσωτερικός διαγωνισμός  
  τρίτος διαγωνισμός. 

13. Καριέρα και αμοιβές του ανώτερου συμβούλου εκπαίδευσης 

Εκπαίδευση, θητεία και πρώτη ανάθεση 

Αφού περάσουν το διαγωνισμό, οι επιτυχόντες ονομάζονται ανώτεροι  
επιμορφωμένοι σύμβουλοι της εκπαίδευσης και  συνεργάζονται με  μια 
ακαδημία όπου κάνουν πρακτική άσκηση ενός έτους σε ένα σχολείο. 

Καρά τη διάρκεια αυτής  της πρακτικής, έχουν δικαίωμα υποστήριξης και 
επιμορφώσεων σε όλο το σχολικό έτος. Système d'information et d'aide aux 
lauréats (SIAL)-σύστημα πληροφοριών και βοήθειας στους πτυχιούχους 

Η επικύρωση του μαθήματος γίνεται από μια κριτική επιτροπή. Μετά την 
επικύρωση, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν τον τίτλο. 

Κατά τη διάρκεια του έτους πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι 
διατυπώνουν τις επιθυμίες για την πρώτη αποστολή τους ως κάτοχοι τίτλου, στα 
πλαίσια του εθνικού κινήματος για την  αποκεντρωμένη διαχείριση.( Système 
d'information et d'aide à la mutation (SIAM) 



 
Αμοιβές  
Το σώμα των ανώτερων συμβούλων εκπαίδευσης περιλαμβάνει δύο επίπεδα 
("βαθμούς") : 

 Μια κανονική τάξη η οποία περιλαμβάνει έντεκα επίπεδα 
 Μια ανώτερη κατηγορία που περιλαμβάνει επτά επίπεδα 

 

Όπως και με κάθε δημόσιο υπάλληλο, ο κύριος μισθός ενός ανώτερου 
σύμβουλου εκπαίδευσης αυξάνει σταδιακά, καθώς ανεβαίνει τη σκάλα στο 
εσωτερικό του βαθμού του: σε κάθε επίπεδο είναι ένας δείκτης που καθορίζει το 
ποσό της κύριας αποζημίωσης. Αυτές οι αλλαγές του  επίπεδου είναι πιο 
γρήγορες ή πιο αργές, ανάλογα κυρίως με το βαθμό  αξιολόγησης ανά έτος.  

Καθώς προάγεται κατ’ επιλογή ή κατ’ αρχαιότητα, ο  Ανώτερος Σύμβουλος 
εκπαίδευσης φθάνει στον τελευταίο βαθμό α της κανονικής κατάταξης μέσα σε 
20-30 χρόνια. 
Για να αναδειχτεί η σημασία αυτών των διαφορών όσο αφορά το μισθό ο 
πίνακας των διορισμών χρησιμοποιεί τους όρους : 

 "κατώτατος μισθός", ο οποίος αντιστοιχεί στο δείκτη που αναβιβάζεται  ένας 
σύμβουλος κατ αρχαιότητα στην κανονική τάξη. 

  
 "μέγιστος μισθός", ο οποίος αντιστοιχεί με το δείκτη που φτάνει  ο σύμβουλος, 

προώθηση της επιλογής και τελειώνοντας την καρέρα του στα εκτός κατάταξης.  

Οι μηνιαίες αποδοχές που εμφανίζονται είναι μικρές και δεν περιλαμβάνουν την 
αντίληψη του τιμαριθμικού επιδόματος ή το οικογενειακό επίδομα.  

Από το Σεπτέμβριο του 2010, οι ασκούμενοι CPE διορίζονται απευθείας στο 
τρίτο κλιμάκιο. 
 
Πίνακας μισθοδοσίας του ανωτέρου σύμβουλου εκπαίδευσης 
δεδομένα της 10 Δεκεμβρίου 2012 

Κατάσταση  

Ελάχιστες 
ακαθάριστες 
μηνιαίες 
αποδοχές 
(1) 

Μέγιστος 
ακαθάριστου 
μηνιαίου 
μισθού (1) 

Ελάχιστο 
καθαρό 
μηνιαίος 
μισθός (2) 

Μέγιστος 
καθαρό 
μηνιαίο 
μισθό (2) 

Μηνιαίες αποζημιώσεις



Επιμορφωμένος 2 000 € 2 000 € 1 653 € 1 653 € -  Η εκκαθαρισμένη 
αποζημίωση: € 92.01  

- Αποζημίωση του 
διοικητικού φόρτου: 
71,65  

σε € 123,78  

- FLASH Αποζημίωση: 
96.33 
 

Μετά 2 χρόνια 
καριέρας 2 060 € 2 121 € 1 703 € 1 753 € 

Μετά 10 χρόνια 
καριέρας 2 292 € 2 459 € 1 894 € 2 032 € 

Μετά 20 χρόνια 
καριέρας 2 834 € 3 047 € 2 342 € 2 518 € 

Μετά 30 χρόνια 
καριέρας 3 218 € 3 626 € 2 660 € 2 996 € 

(1) ανάλογα με το βαθμό τους, οι καθηγητές αλλάζουν κλιμάκια σύμφωνα με 
τρεις ρυθμούς προαγωγής 
(2) 

Μια προοδευτική καριέρα 

Εκτός από την οδό των εσωτερικών και εξωτερικών διαγωνισμών, διάφορες 
προσφορές επιτρέπουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. 
Οι ΣΣ  μπορεί να πάρουν προαγωγή στο εσωτερικό του σώματος στο οποίο 
υπηρετούν : να περάσουν από την απλή κατάταξη στην εκτός κατάταξης. 
Οι διαγωνισμοί επιτρέπουν επίσης να προοδεύουν προς την εξειδίκευση 
 (αξιολόγηση συμβούλια) με το να γίνουν επιθεωρητές εκπαίδευσης 
(επιθεωρητής εθνικής παιδείας), ή να γίνουν διοικητικοί υπάλληλοι ως 
διευθυντές σχολείων. 
 
Τέλος, η απόσπαση, η διαθεσιμότητα ή σε διαθεσιμότητα επιτρέπουν για μερικά 
χρόνια την εξάσκηση ενός διαφορετικού επαγγέλματος. 
 

14. ΑΡΘΡΟ  ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ  2014  

BO n° 18 du 2 mai 1996 

Ο σχολικός  σύμβουλος είναι ένας κύριος εκπαιδευτής ο οποίος λειτουργεί υπό 
την ευθύνη του Επιθεωρητή Παιδείας, ο οποίος είναι ο άμεσος συνεργάτης του. 
Η δράση του αποτελεί μέρος του προγράμματος εργασίας που εγκρίθηκε από 
την περιοχή του επιθεωρητή. Έχει την υποστήριξη και παρακολούθηση των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών τιτλούχων  ή όχι, κυρίως  κατά τη διάρκεια του 



πρώτου έτους διορισμού τους. Το διάταγμα της 22 του Γενάρη του 1985 
απαριθμεί οκτώ κατηγορίες εκπαιδευτών, οι έξι από του οποίους είναι 
προσαρτημένοι στον επιθεωρητή της κρατικής εκπαίδευσης: 

 
 : 

- Γενικός ακαδημαϊκός σύμβουλος 
 
- Σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής και αθλητισμού 

-Ακαδημαϊκός σύμβουλος για την μουσική εκπαίδευση 
 
-Ο σχολικός σύμβουλος καλλιτεχνικών 
 
Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος για τις περιφερειακές γλώσσες και πολιτισμούς 
 

Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος για την τεχνολογία και εκπαιδευτικών πόρων. 
 
Ορισμένοι από αυτούς έχουν συχνά νομαρχιακές  αποστολές, 
συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών συμβούλων στους κλάδους τεχνών 
(βλ. Μνημόνιο Νο 93-132 της 24ης Φεβρουαρίου 1993). Οι Ακαδημαϊκοί 
σύμβουλοι ειδικότητας πρέπει να εντάσσουν  στο πλαίσιο της συνολικής δράσης 
του δασκάλου της πρωτοβάθμιας ένα προβληματισμό σχετικά με την ειδικότητά  
τους. Όταν ο γενικός ακαδημαϊκός σύμβουλος υπάγεται στον Επιθεωρητή 
Παιδείας, θα ήταν επιθυμητό να κατέχει επίσης ένα πιστοποιητικό επάρκειας για 
τις δραστηριότητες διδασκαλίας με εξειδικευμένη ειδίκευση σε θέματα  
σχολικής ένταξης (CAAPSAIS). 
 
  
5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
 
Σε συμφωνία με τον επιθεωρητή της εθνικής εκπαίδευσης που συνεργάζεται, 
μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιήσει  νομαρχιακές αποστολές: 
 
- Συμμετοχή στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 
- Διεξαγωγή συνεχούς κατάρτισης που αναφέρονται στο νομαρχιακό σχέδιο 
κατάρτισης. 
- Συμβολή στα έργα του ιδρύματος (θέματα σχεδιασμού, εξεταστικές επιτροπές 
και διαγωνισμούς, νομαρχιακή σκέψη...)  
 



 
  
6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
 
- Ενθαρρύνει την εκπαιδευτικές επιτυχίες και συμβάλλει στη διάδοσή τους. 

 
-Συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση των εκπαιδευτικών συνεδρίων. 

-Μπορεί να συνεργαστεί με  τον επιθεωρητή της εθνικής εκπαίδευσης στον 
πληροφοριακό, επικοινωνιακό και διαπραγματευτικό ρόλο του με τους 
εξωτερικούς συνεργάτες. 
 

7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στα σχολεία είναι: 
 
- Υποστηρίζει το διδακτικό προσωπικό για να τους βοηθήσει να διαχειριστούν 
το χρόνο τους και να βελτιστοποιήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 
 
- Βοηθά στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των σχολικών 
σχεδίων. 

 
- Υποστηρίζει την υλοποίηση των νέων δραστηριοτήτων και οδηγεί  τις ομάδες 
των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών. 

 
- Παίζει ρόλο έναντι των εξωτερικών παραγόντων (έγκριση, πιστοποίηση).  

 

8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ 

Τόσο στο προνήπιο όσο και στο νήπιο, 
- Υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή πρακτική τους, με 
προτεραιότητα τους νεοδιόριστους: τους βοηθά να χρησιμοποιούν, να 
συμπληρώνουν και να  επιβεβαιώνουν τις δεξιότητες που ήδη έχουν. 
 
- Απαντά σε όλα τα αιτήματα για συμβουλές και βοήθεια. 
 



- Παρέχει υποστήριξη στους συναδέλφους που παρουσιάζονται στις 
επαγγελματικές εξετάσεις των σχολείων, όπως το πιστοποιητικό επάρκειας ως 
καθηγητής εκπαιδευτής  και το πιστοποιητικό καταλληλότητας σε 
εξειδικευμένα διδακτικά βοηθήματα προσαρμογής και  σχολικής ένταξης. 

  

9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 

 
 
Σε συμφωνία με τον επιθεωρητή της εθνικής εκπαίδευσης στον οποίο είναι 
προσαρτημένος, μπορεί να είναι απαραίτητο να εκτελέσει τις ακόλουθες  
νομαρχιακές αποστολές: 

 
 
- Συμμετοχή στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών των σχολείων 
 

- Διεξαγωγή συνεχούς κατάρτισης που αναφέρεται στο νομαρχιακό σχέδιο 
κατάρτισης. 

 
 
- Συμβολή στους θεσμικούς στόχους των σχολικών μονάδων  (θέματα 
σχεδιασμού, εξεταστικές επιτροπές και διαγωνισμούς, νομαρχιακή 
κοσμοαντίληψη ...).  

Καινοτομίες από το Σεπτέμβριο του 2014 
στο χώρο των Εκπαιδευτικών συμβούλων:  

 
Οι όροι του CPC και CPD καταργούνται  προς όφελος της μοναδικής CP 
ονομασίας (εκπαιδευτικός σύμβουλος). Οι αποστολές τους αλλάζουν το 
Σεπτέμβριο του 2014:  Έχουν επεκταθεί για να υποστηρίξουν την εισαγωγή 
των νέων μεθόδων (περισσότεροι νεοδιόριστοι  καθηγητές, λιγότερο από 
τρία χρόνια..) και ενσωματώνουν τον εκπαιδευτικό σύμβουλο στην αρχική 
κατάρτιση ESPE των καθηγητών, την  καθοδήγηση των υπευθύνων σε  
σχέση με τους  εκπαιδευτικούς επιμορφωτές των κυρίων σχολείων  (PEMF) 
και καθορίζεται επίσης οι καθηγητές του ESPE (PESPE).  



 
 
10. A/ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

II. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

III. Θέμα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

IV. Δράση 1 : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

V. Δράση 2 : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

VI. Δράση 3 : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

VII.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  Αναφορές 

 
Στην ευγενή αποστολή της να επιβλέπει όλους τους  Εκπαιδευτικούς 
Λειτουργούς της  Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας,  η Γενική Επιθεώρηση της 
Παιδείας έχει σχεδιάσει αποτελεσματικά την ενότητα κατάρτισης προς τους 
Συμβούλους Εκπαίδευσης που είναι οι παιδαγωγικοί λειτουργοί και φορείς 
όλου του Κράτους. 

 
Η ενότητα αυτή προορίζεται ως εργαλείο εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των Σύμβουλων της Εκπαίδευσης σε θέματα της  διοίκησης  
του σχολείου. 

Επιτρέπει επίσης να γίνονται οι  δράσεις τους σε σχέση με το θρησκευτικό 
Σύνδεσμο  που εκπροσωπούν  στον τομέα αυτό σε συνδυασμό  με την 
Κρατική επιθεώρηση.  

Έτσι, σύμφωνα με το Σχολικό πλαίσιο, ο  Σύμβουλος Εκπαίδευσης 
παραμένει το μάτι και το αυτί του νόμιμου εκπροσώπου του Συλλόγου.  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

O.T.I.  : Μετά την επιμόρφωσή του, ο Σχολικός Σύμβουλος θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εποπτεύει  αποτελεσματικά το  δάσκαλο και τη 
διευθύντρια του σχολείου, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες του 
θρησκευτικού συλλόγου.  

CB1   : Αντιμέτωπος με μια κατάσταση σχετική  με τις επισκέψεις  
στην τάξη και το σχολείο, ο εκπαιδευτικός σύμβουλος θα είναι σε θέση να 
απαντήσει με συγκεκριμένες προτάσεις στις δράσεις των  εκπαιδευτικών 
και του διευθυντή της σχολικής μονάδας. (Καταστάσεις: ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού σύμβουλου, παρατήρηση μιας τάξης, επίσκεψη σε ένα 
σχολείο).  



Μπορεί: 
Να λειτουργεί  μετά από την ανάλογη επιμόρφωση που θα έχει περάσει. 
Να πραγματοποιεί τις δράσεις που του έχουν οριστεί 
Να διακρίνει την αποστολή του εντός της δικαιοδοσίας του σε σχέση με 
τους ανωτέρους του.  

N°  Δραστηριότητες Μέθοδος και Τεχνικές  Διάρκεια  

1  1.       Παρουσίαση 
της 
δραστηριότητ
ας και των 
στόχων της 

Έκθεση  5  λεπτά   

2  2. Καθορισμός των 
ιδεών : ρόλος, 
αρμοδιότητα, 
Σύμβουλος, 
Παιδαγωγικός, 
Σύμβουλος  
Επιθεωρητής  

   

Καταιγισμός ιδεών  20  λεπτά   

 3   Δημιουργία 
υπο-ομάδων 
για :  

 Σχηματισμό 
της 
ιεράρχησης 
ανάμεσα στον 
Επιθεωρητή 
Σύμβουλο 
εκπαίδευσης, 
και τον 
εκπαιδευτικό-  
ανάδειξη 
νομικών 
κειμένων 
(Σχολικό 
σύμφωνο- 
R.O.I        

    - 

 Ομαδική εργασία   60  λεπτά   



 
 
 
11. A/ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
Δραστηριότητα 1 : Ειδικοί Στόχοι:  

Κανονισμοί 
231 et 232) οι 
αρμοδιότητες 
του 
σύμβουλου 
εκπαίδευσης : 
- οι 
αρμοδιότητες 
του 
Επιθεωρητή, 
το όριο 

    δράσεων  
του 
σύμβουλου 
εκπαίδευσης.  

 4   Στο τέλος, να 
ζητήσει στους 
εκπροσώπους 
να 
παρουσιάσουν 
το αποτέλεσμα 
της εργασίας 
των 
υποομάδων 
τους.  

  Έκθεση 
 συζήτηση  

 20 λεπτά  

 5   Ερωτήσεις 
Σύνθεσης  

 Σε ποιον 
απευθύνεται η 
έκθεση από 
τους :  

  -  Επιθεωρητή 
εκπαίδευσης; 

  - Σύμβουλο  
εκπαίδευση;  

  Κατευθυνόμενη συζήτηση   15  λεπτά 



Στο τέλος της δραστηριότητας αυτής, ο Σχολικός Σύμβουλος θα είναι σε 
θέση: 
Να προσδιορίσει τις έννοιες : ρόλος– καθήκοντα- σύμβουλος – 
Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Επιθεωρητής 
Να αναγνωρίσει τους περιορισμούς του  και τις δράσεις του 
Να διαφοροποιήσει τα καθήκοντά του από αυτά του Επιθεωρητή Παιδείας  
Να κάνει ιεράρχηση ανάμεσα στον: Επιθεωρητή και Σύμβουλο της 
εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο της Εκπαίδευσης και τον εκπαιδευτικό. 
ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ :  
- Κείμενα της σχολικής Σύμβασης της 26/02/1977  (Cf. R.I.O.p.44 à 47) και 
του κανονισμού εσωτερικών καθηκόντων  
- Κανονισμοί n° 91- 231 ( R.I.O. σελ.310 έως 324)και   91 – 232 της 
15/08/1991 (R.I.O. σσ. 78 έως 98)  
Μέθοδοι και τεχνικές : έκθεση, καταιγισμός ιδεών, κατευθυνόμενη 
συζήτηση, εργασία σε ομάδες 
Διαδικασία της δραστηριότητας 
Διάρκεια : 105 λεπτά  

 
1.1. ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  
ρόλος : Ευθύνη, αποστολή, λειτουργία  
 
B-  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  
Σύμβουλος: Αυτός που δίνει συμβουλές  
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: κύριος Βοηθός διευθυντού  στο  δημοτικό σχολείο 
(βλ. Καν. 91-232). 
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος: συντονιστής συνεργάτης στον έλεγχο του 
σχηματισμού και της ηθικής στο σχολικό του δίκτυο  
Επιθεωρητής εκπαίδευσης : ανώτερος υπάλληλος που  ελέγχει το εκπαιδευτικό 
σύστημα (σχολικό), έχει ως στόχο να ελέγχει, να αναπτύσσει και να αξιολογεί 
(βλ. Καν. 91-231) 
 
1.2. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΤΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Όλες οι εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τον παιδαγωγικό σύμβουλο 
απευθύνονται και αναλύονται στο συντονισμό, διότι ο σύμβουλος δίνει αναφορά 
αποκλειστικά στο συντονιστή. 
Δεν είναι μια σχολική αρχή, αλλά ένας συνεργάτης του συντονιστή.  Από το 
γεγονός ότι δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίσει για τους  δασκάλους και 
ακόμη λιγότερο για τους διευθυντές.  
Σε περίπτωση ελλιπούς εκπαιδευτικού καταρτίζει  έκθεση, η οποία διαβιβάζεται 
στον συντονιστή.  
 
1.3.  ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



Όπως και άλλοι παράγοντες της πολιτείας, οι ιδιότητες ενός συμβούλου 
εκπαίδευσης αναφέρονται από τη γνώση την μαεστρία και την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του ως κρατικός λειτουργός και τη συνεχή προσπάθειά του για τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του. 
Η αίσθηση της επαγγελματικής δεοντολογίας αποδεικνύεται από την αφοσίωση, 
την ακρίβεια, την πειθαρχία, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, ακεραιότητα, 
δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, την αμεροληψία, την δικαιοσύνη, ευγένεια, τις  καλές  
σχέσεις τόσο με τους ανωτέρους, τους συναδέλφους και συνεργάτες όσο και με 
το κοινό του. Έτσι, ως  δημόσιος λειτουργός που είναι ο σύμβουλος  πρέπει:  
1° Να συμπεριφέρεται, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό βίο του, με 
τέτοιο τρόπο ώστε  να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο κράτος και να βελτιώσει την εικόνα του. 
2° Να απέχει  από κάθε ανήθικη και ανέντιμη  πράξη που θα μπορούσε να θέσει 
σε κίνδυνο την τιμή και την αξιοπρέπεια του λειτουργήματός του, 
συμπεριλαμβανομένων  της μέθης,  ασυδοσίας, απάτης, κλοπής, ψεύδους, 
δωροδοκίας, εκβιασμού.  
3° Να ασκεί τα καθήκοντά του με αυστηρή συμμόρφωση με τους νόμους και 
τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τους κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τις 
λειτουργίες του.  
4° Να έχει μια διαμορφωμένη  θρησκευτική συνείδηση (βλ. Κανονισμός). 
Στο νομικό πλαίσιο  
           Όργανο αναγνωρισμένο από τους αναγνωρισμένους  θρησκευτικούς 
συλλόγους βάσει της ακαδημαϊκής  συμφωνίας  που υπογράφηκε  αφενός από 
το Κράτος, αφετέρου από τις εκκλησίες οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι  πρέπει να 
επισκέπτονται  τα σχολεία, όπου θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή τους στο 
έργο των εκπαιδευτικών  και των διευθυντών.  
Αυτό   καθορίζεται από το  σχολικό κανονισμό στο άρθρο 15:  
Για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των συμβεβλημένων σχολείων, η 
Εκκλησία έχει το δικαίωμα να διορίζει μεταξύ των μελών του διδακτικού 
προσωπικού, των εκπαιδευτικών συμβούλων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να 
επισκέπτονται τα σχολεία για να τονώσουν την εφαρμογή της παρούσας 
συμφωνίας. 
Αυτοί οι  σύμβουλοι, που διορίζονται ως  διαμεσολαβητές θα πρέπει να 
αποδεικνύουν  προσόντα τουλάχιστον ίσα με εκείνα του διευθυντή του σχολείου  
που επισκέπτονται και μια  αξιολογήσιμη   αρχαιότητα. Επίσης, παρέχουν 
υπηρεσία για να βοηθήσουν  τον νομικό εκπρόσωπο . 
Συνεργάζονται  στενά με τους συντονιστές, εκπαιδευτικούς συμβούλους και 
πρέπει να επισκέπτονται τα σχολεία για να εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία 
τους, προκειμένου να ενημερώσουν την ιεραρχία για το  εκπαιδευτικό 
περιβάλλον των συμβεβλημένων σχολείων, συντονισμένο κυρίως από την   
ποιότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σύμφωνα  με το άρθρο 27 
του εσωτερικού κανονισμού που ορίζει ότι για την «πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι σύμβουλοι είναι υπάλληλοι των συντονιστών της 



ημιπεριφέρειας συντονιστές και των  νομικών εκπροσώπων των Ενώσεων. Είναι 
μετακινούμενοι και  επισκέπτονται τα σχολεία για να βοηθήσουν τη σχολική 
ηγεσία και το προσωπικό για να κάνουν τα θεσμικά όργανα να λειτουργούν 
σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της σύμβασης διαχείρισης του σχολείου 
και τους ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες. Πρόκειται για συμβούλους που 
διερευνούν, να παρατηρήσουν, να ακούσουν, προτείνω να τονώσει όλα τα 
σχολεία να επιτευχθεί πραγματική ποιότητα εκπαίδευσης εκπαίδευση σύμφωνη 
με το δόγμα του Συλλόγου».  
Ενδιαφέρονται κυρίως για:  
 το σχολικό συμβούλιο  

 το εκπαιδευτικό έργο  

 την  αξία της κατήχησης  

  Τις παιδαγωγικές και κατηχητικές συναντήσεις  

 Την επαφή με τους γονείς, με τις βασικές εκκλησιαστικές κοινότητες και 
ενορίες.  

 Την ποιότητα του προσωπικού και της διδασκαλίας  

 Με το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα 

 Με την ποιότητα της συμπεριφοράς των μαθητών, την πειθαρχία, τα μέσα 
που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική εκπαιδευτική δράση 

 Με  τα προβλήματα της διαχείρισης  προσωπικού και ανάπτυξης των 
σχολείων 

 
 Ενόψει των ανωτέρω, είναι  βέβαια, αναγνωρισμένο στον σύμβουλο  

εκπαίδευσης η ποιότητα ως  υπάλληλου  του κράτους πρώτα παρά ως 
δάσκαλος και στη συνέχεια ως συνεργάτης των  συντονιστών των σχολικών  
Συλλόγων. 

 
 Δραστηριότητα 2: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΡΤΑ  

 1.  Ειδικοί Στόχοι:  

 Στο τέλος της κατάρτισης, ο σύμβουλος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι σε 
θέση να (από):  



 Αξιολογεί σωστά το διδακτικό υλικό  
 Παρατηρεί  με κάποια αντικειμενικότητα τη θρησκευτική ζωή ενός 

δασκάλου. 
 

 Παρέχουν κατάλληλες και επαρκείς συμβουλές σε σχέση με τη θρησκευτική  
και επαγγελματική ζωή ενός δασκάλου 

 Δημιουργεί μια επίσημη και σωστή   έκθεση επιθεώρησης κατά την 
επίσκεψη της τάξης προς τους ανωτέρους του 

 2. Διάρκεια : 75 λεπτά  

 3. Υποστήριξη : τεχνική κάρτα, κείμενο της σύμβασης  

 4. ΜΕΘΟΔΟΙ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ : Παρουσίαση, καταιγισμός ιδεών, ομαδική 
εργασία καθοδηγούμενη συζήτηση 

 5. Ανάπτυξη της δραστηριότητας: 

 Οι κάτοχοι 3. Δελτίο, μια επίσκεψη σχολείο  

 Μέθοδοι και τεχνικές.  

 Δραστηριότητες Μέθοδος και τεχνικές  Διάρκεια 

Παρουσίαση της 
δραστηριότητας και 
των στόχων της.  

Έκθεση  5 λεπτά 

Καθορισμός των ιδεών:  
 Τάξη 
 Παρατήρηση 

μαθήματος  
 Ηθική ζωή  
 Θρησκευτική 

ζωή 
  

Καταιγισμός ιδεών  15 λεπτά 



Κατάρτιση υποομάδων για 
την πραγματοποίηση 
της επόμενης δράσης: 
 Αποτύπωση των 

μορφών της 
ηθικής και 
θρησκευτικής 
ζωής που 
ενδιαφέρουν το 
σύμβουλο τη 
εκπαίδευσης 
όταν κάνει  
παρατήρηση 
τάξης.  

 Πώς μπορεί να 
παρατηρήσει 
αυτές τις πλευρές 
φόρμες; 

Ομαδική εργασία  20 λεπτά  

Στο τέλος, να ζητήσει στους 
εκπροσώπους να 
παρουσιάσουν το 
αποτέλεσμα της 
εργασίας των 
υποομάδων τους.  

Έκθεση και κατευθυνόμενη 
συζήτηση  

20 λεπτά 

Ερωτήσεις σύνθεσης  
 Αναφέρετε 

κάποιες μορφές 
της ηθικής και 
θρησκευτικής 
ζωής κατά την 
επίσκεψή σας σε 
μια τάξη.  

 Ποια είναι τα 
παιδαγωγικά 
έγγραφα που 
πρέπει να 
συμβουλευτεί 
κανείς πριν, κατά 
στη διάρκεια και 
μετά το μάθημα;  

Κατευθυνόμενη συζήτηση  15 λεπτά 

2. Διάρκεια : 90 λεπτά 



3. Βοηθήματα: Τεχνική κάρτα, επίσκεψη σε ένα σχολείο  
4. Mέθοδοι και τεχνικές: έκθεση, ομαδική εργασία καθοδηγούμενη συζήτηση. 
 
Δραστηριότητα 3 : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 
B- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
Διοικητική επίσκεψη του σχολείου από τον    σύμβουλο εκπαίδευσης 
 Σύμφωνα με τον κανονισμό  Διαχείρισης των  σχολείων που υπεγράφη την 26η 
Φεβρουαρίου 1977 μεταξύ της Δημοκρατίας και των εκκλησιών, ιδίως στο 
άρθρο 15 και τον εσωτερικό Κανονισμό των εκκλησιών  του άρθρου 27, ο 
σύμβουλος εκπαίδευσης είναι ένας έμπειρος εκπαιδευτικός φορέας που έχει 
επιλεγεί ανάμεσα στους διευθυντές των σχολείων  με αποστολή να επισκέπτεται 
σχολεία για να τονώσει την εφαρμογή της Σύμβασης, σε στενή συνεργασία με 
το Σχολικό διαχειριστή  (Συντονιστής ή Σύμβουλος).  
I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης, με την  επαγγελματική εμπειρία του, θα 
παρακολουθήσει με προσοχή τη διεξαγωγή των σχολικών δραστηριοτήτων από 
το διευθυντή, μέσω:  
- Προετοιμασίας του σχολείου  
- Προετοιμασίας της σχολικής χρονιάς έναρξης 
- Διεξαγωγής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  
-Παρατηρήσεις των τάξεων  
-- Εποπτεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών  
- Τη  σχέση με διάφορους εκπαιδευτικούς εταίρους: γονείς, αρχές, ΜΚΟ 
- Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του σχολείου. 
 
1.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
Αυτά είναι:  
- Ο Νόμος-Πλαίσιο Εθνικής Παιδείας  
- Νομικές πράξεις  
- Κώδικας νομοθεσίας και  οδηγιών  
- Το σχολικό ημερολόγιο  
- Διοικητικές εκθέσεις 
- Εκθέσεις των διοικητικών συναντήσεων  
- Αρχεία μεμονωμένους εκπαιδευόμενους 
-Πρακτικά συλλόγου 
 - Προσωπικά αρχεία των μαθητών 
- Λίστες των μαθητών ανά τάξη  
-  Οι σχέσεις με τους γονείς  
- κ.λπ 
1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
- Προγράμματα Σχολικών Μονάδων  
- Πρόβλεψη των περιεχομένων  
- Καθήκοντα των εκπαιδευτικών  



- Κατάλογος των βιβλίων  
- Κατάλογος διδακτικού υλικού, εργαστήριο, των ατελιέ  
- εκπαίδευση και καθοδήγηση  
- Αίθουσα πληροφορικής-επιμόρφωσης 
-κ.λ.π 
1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
 - Εκτιμήσεις Προϋπολογισμού 
 - Είσπραξη εισφορών  
 - Λοιπά έσοδα 
 - Πληρωμές που επιβάλλονται  
  - Η πληρωμή του προσωπικού  
  - Λογιστικά  
  - Λογιστικές εκθέσεις  
 - Βιβλίο Αποδοχών   - Κ.λπ.  
 
1.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
- Πινακίδα του σχολείου 
- Διατήρηση των γηπέδων, κτιρίων  
- Μέτρο ασφαλείας  
- εγκαταστάσεις Εξυγίανση,  
 - Αθλητικές εγκαταστάσεις 
 
 II. Κοινωνική, ηθική και θρησκευτική ζωή του διευθυντή του σχολείου  

 Εκτός από την επίσκεψη στο  σχολείο, ο σύμβουλος εκπαίδευσης 
καλείται να αξιολογήσει την κοινωνική, ηθική και θρησκευτική ζωή των 
εκπαιδευτικών φορέων του σχολείου  σε σχέση με τις δογματικές αρχές 
της Ένωσης. Για να το κάνει αυτό, θα επικοινωνήσει με τις 
εκκλησιαστικές κοινότητες και ενορίες θα ρωτήσει να  ενημερωθεί από το 
σχολείο για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών φορέων.  

 Στο τέλος της επίσκεψής του, ο εκπαιδευτικός σύμβουλος συντάσσει 
έκθεση σχετικά με το ίδρυμα  και το στέλνει στον διευθυντή του σχολείου 
του.  

Σημείωση: Όπως δείχνει ο τίτλος του, και σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
Σύμβασης, ο σύμβουλος εκπαίδευσης δεν είναι μια αρχή λήψης αποφάσεων και 
δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις προς ένα 
εκπαιδευτικό φορέα όταν διαπιστώσει μια παράλειψη εκ μέρους του τελευταίου. 
Θα πρέπει να περιορίζεται στην έκθεση με συγκεκριμένες προτάσεις κύρωσης 
στον προϊστάμενό του, ο οποίος έχει την εξουσία να επιβάλει στην αρμόδια 
αρχή που είναι αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων. Συμπέρασμα  



Από την ως άνω μελέτη εξάγεται το συμπέρασμα ότι μέχρι σήμερα ο θεσμός του 
Επιθεωρητή εκπαίδευσης δεν υφίσταται στην Ελλάδα αλλά και άλλων 
προαναφερθέντων θεσμών. Επίσης αν λάβουμε υπόψη το γαλλικό εκπαιδευτικό 
σύστημα θα διαπιστώνουμε ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες είναι ξεχωριστοί σε 
καθένα από τους εκπροσώπους της Εκπαίδευσης. 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

 Extraits du Règlement d’ordre intérieur des écoles conventionnées 
catholiques, Art.26 & 27. 

 MINEPSP, Recueil des directives et instructions officielles, 3ème édition, 
ELISCO, 1998. 

O.C.E.P. , Κώδικας συμπεριφοράς του δημόσιου λειτουργού του Κράτους 
(Décret – loi n° 017 / 2002) Kinshasa, 2002 Σημειώσεις και αναφορές 

1. ↑ Naïl Ver, Adeline Paul et Farid Malki, Professeur des écoles : droits, 
responsabilités, carrière, Retz Éditions, 2014, 223 p. 

2. ↑ Françoise Dupont-Marilla, Institutions scolaires et universitaires, Paris, 
Gualino, 2006 (ISBN 2-297-00209-2), p. 108. 

↑ Décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique 
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 http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-education-cpe.html  
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 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 

 ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- CPE/ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

 

 

 
 
  



 
 
 


