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Ρόλος	και	κριτήρια	επιλογής	Σχολικών	Συμβούλων	Πρωτοβάθμιας	και	
Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης:	Κατάθεση	μιας	πρότασης	

	
Του	Δρ	Ιωάννη	Φύκαρη,		

Επίκ.	Καθηγητή	Πανεπιστημίου	Ιωαννίνων	
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Με	 την	 παρούσα	 ανάρτηση	 επιχειρείται	 η	 παρουσίαση	 πρότασης	 πλαισίου	 του	
ρόλου,	αλλά	 και	 των	 κριτηρίων	 επιλογής	 Σχολικών	 Συμβούλων	Πρωτοβάθμιας	 και	
Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης.	 Η	 πρόταση	 προέκυψε	 αφενός	 από	 τη	 γενικευμένη	
εκδηλούμενη	 τάση	αποτυχίας	 του	 νέου	 συμβουλευτικού	 θεσμού	 του	 «Συντονιστή	
Εκπαιδευτικού	 Έργου».	 Αφετέρου,	 εξαιτίας	 της	 σπουδαιότητας	 και	 της	
αναγκαιότητας	 υποστήριξης	 και	 διαρκούς	 επαφής	 και	 επικοινωνίας	 ενός	
θεσμοθετημένου	φορέα	με	τους	εκπαιδευτικούς,	ώστε	να	αισθάνονται	περισσότερο	
ασφαλείς	 αλλά	 και	 να	 παρακινούνται	 δημιουργικά	 στις	 εκπαιδευτικές	 και	
διδακτικές	τους	προσπάθειες.	
	
1. Γιατί	 είναι	 σημαντική	 επαναφορά	 και	 διατήρηση	 του	θεσμού	 του	«Σχολικού	

Συμβούλου»;	
Ο	 θεσμός	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 επί	 σειρά	 ετών	 επέτυχε	 στην	 ελληνική	

Πρωτοβάθμια	και	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση	σημαντικά	επιτεύγματα.	Ειδικά,	όταν	
υποστηρίχθηκε	 από	 τους	 εκπαιδευτικούς,	 αλλά	 και	 προεβλήθη	 από	 την	
προσωπικότητα	 και	 το	 κύρος	 των	 στελεχών	 της	 εκπαίδευσης	 που	 εκπροσώπησαν	
διαχρονικά	τον	θεσμό.	

Ο	 θεσμός	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 ενδυνάμωσης	 των	
διαπροσωπικών	 σχέσεων	 μεταξύ	 του	 εκπροσώπου	 του	 θεσμού	 και	 των	
εκπαιδευτικών,	 γιατί	 ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 λειτουργεί	 ως	 συνοδοιπόρος	 της	
εκπαιδευτικής	και	διδακτικής	προσπάθειας	των	εκπαιδευτικών	και	όχι	ο	ex	kathedra	
αδιαμφισβήτητος	καθοδηγητής	και	εξουσιαστής,	όπως	επί	σειρά	ετών	λειτούργησε	
ο	 θεσμός	 του	 «Επιθεωρητή»	 στην	 ελληνική	 Πρωτοβάθμια	 και	 Δευτεροβάθμια	
εκπαίδευσης.	

Ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 μέσω	 της	 συμβουλευτικότητας,	 της	 έμμεσης	
καθοδήγησης,	 του	 βοηθητικού,	 συνεργατικού	 και	 παιδαγωγικού	 του	 ρόλου,	 με	
προσωπική	 συμμετοχή	 και	 διερευνητικό	 πειραματισμό,	 συμβάλλει	 στην	 ανάδυση	
όλων	 των	 υγιών	 παιδαγωγικών	 αλλά	 και	 προσωπικών,	 ατομικών	 και	 συλλογικών	
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δυνάμεων	 των	 εκπαιδευτικών	 για	 τη	 βελτιστοποίηση	 των	 διδακτικών	 τους	
προσπαθειών	και	τελικώς	αυτής	καθαυτής	της	εκπαίδευσης.	

Ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 έχοντας	 ως	 άμεσο	 πεδίο	 δραστηριοποίησής	 του	 	 το	
σχολείο	 είναι	 διαρκής	 και	 άμεσος	 συμμέτοχος	 της	 παιδαγωγικής	 πράξης	 με	 τα	
όποια	 προβλήματα	 και	 τις	 αντιξοότητές	 της.	 Συμμετέχει	 δε	 στην	 επίλυση	 των	
όποιων	αδυναμιών,	ως	άμεσα	δρων,	συνεργατικά	με	τον	εκπαιδευτικό	προς	όφελος	
κάθε	μαθητή,	κάθε	σχολικής	μονάδας.	

Στην	 παρούσα	 πρόταση	 προκρίνεται	 ο	 όρος	 «σύμβουλος»,	 διότι	 με	 τον	 όρο	
αυτόν	 νοείται	 το	 πρόσωπο	 εκείνο	 που	 «βουλεύεται»,	 δηλαδή	 το	 πρόσωπο	 που	
σκέπτεται	 και	 ενεργεί	«συν»-βουλευτικά.	Δηλαδή,	 το	πρόσωπο	που	σκέπτεται	 και	
ενεργεί	μαζί	με	τους	εκπαιδευτικούς	υποστηρίζοντάς	τους	τόσο	στις	δυσκολίες	όσο	
και	 στις	 πιθανές	 αστοχίες	 τους,	 με	 κύριο	 στόχο	 την	 καλύτερη	 και	 διαρκώς	
βελτιούμενη	απόδοση	του	εκπαιδευτικού	και	διδακτικού	έργου.		

Σε	αυτήν	την	προοπτική	η	στείρα	γραφειοκρατία	ή	ο	άκρατος	συγκεντρωτισμός,	
στο	 έργο	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου,	 λειτουργεί	 ανασταλτικά	 στη	 δημιουργική	 του	
ενεργοποίηση.	 Αυτό	 διαφάνηκε	 με	 την	 επιφόρτιση	 που	 δέχτηκαν	 οι	 Σχολικοί	
Σύμβουλοι	 Πρωτοβάθμιας	 και	 Δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης	 να	 οργανώσουν	 ένα	
είδος	αξιολόγησης	μέσω	πλήθους	εγγράφων	το	εκπαιδευτικό	έτος	2014-20151.	Αυτό	
που	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 πρέπει	 να	 αναδεικνύεται	 στο	 έργο	 των	 Σχολικών	
Συμβούλων	 είναι	 η	 ανάπτυξη	 πρωτοβουλιών	 μαζί	 με	 τους	 εκπαιδευτικούς	 και	 με	
στόχο	την	αναβάθμιση	της	ποιότητας	της	εκπαιδευτικής	και	διδακτικής	διαδικασίας	
σε	κάθε	σχολική	μονάδα.	

Στην	 Αγγλία	 ο	 αντίστοιχος	 θεσμός	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 (supervisor)	
λειτουργεί	 ως	 ιδιαίτερη	 υπηρεσία	 από	 το	 1992	 με	 την	 επωνυμία	 «The	 Office	 for	
Standards	 in	 Education».	 Σκοπός	 της	 υπηρεσίας	 αυτής	 είναι	 να	 ενημερώνει	 την	
αρμόδια	πολιτική	ηγεσία	για	την	ποιότητα	της	παρεχόμενης	εκπαίδευσης-	σε	ηθικό,	
πνευματικό/μαθησιακό,	κοινωνικό	και	πολιτισμικό	επίπεδο-		τα	επίπεδα	επιδόσεων	
των	μαθητών,	καθώς	και	την	επάρκεια	που	εξασφαλίζουν	στις	σχολικές	μονάδες	τα	
κονδύλια	που	χορηγούνται	από	το	κράτος.	

Στην	 Κύπρο	 ο	 αντίστοιχος	 θεσμός	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 συμβάλλει	 στην	
ανάδειξη	 οράματος	 τόσο	 των	 σχολικών	 μονάδων	 όσο	 και	 των	 εκπαιδευτικών.	
Επιπρόσθετα,	 συμβάλλει	 στον	προγραμματισμό	 του	παιδαγωγικού	 και	 διδακτικού	
έργου,	 στην	 προώθηση	 της	 ποιότητας	 της	 παρεχόμενης	 εκπαίδευσης	 μέσω	
ανάλογων	 προσαρμογών	 των	 Αναλυτικών	 Προγραμμάτων,	 της	 ενδυνάμωσης	 της	
συνεργασίας	των	εμπλεκομένων	φορέων	της	διδακτικής	διαδικασίας,	λαμβάνοντας	
κάθε	 φορά	 υπόψη	 τις	 ιδιαιτερότητες	 κάθε	 σχολικής	 μονάδας	 και	 προωθώντας	
ανάλογες	επιμορφωτικές	ενέργειες	και	παιδαγωγικές	δράσεις.	

Στη	Φινλανδία	δεν	υπάρχει	αυτόνομος	θεσμός	Σχολικού	Συμβούλου	και	το	έργο	
αυτό	το	επιτελεί	ο	Διευθυντής	κάθε	σχολικής	μονάδας.	
																																																													
1	Βλ.	σχετ.	Εγκύκλιος	ΥΠΑΙΘ	10940/	20-10-2014	«Εφαρμογή	της	αξιολόγησης	στο	πλαίσιο	του	ΠΔ	152.	
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2. Αρχικώς	προβαλλόμενα	ερωτήματα	

Η	 παρούσα	 πρόταση	 αφετηριακά	 εκπορεύεται	 από	 δυο	 κύρια	 ερωτήματα.	 Το	
πρώτο	 αφορά	 τη	 στοχοθετική	 προοπτική	 της	 ελληνικής	 εκπαίδευσης	 στο	 παρόν	
αλλά	 και	 στο	 άμεσο	 μέλλον,	 με	 βάση	 τα	 όσα	 κοινωνικο-πολιτικά	 και	 οικονομικά	
συντελούνται	 τόσο	στην	Ελλάδα	όσο	και	διεθνώς.	Το	δεύτερο	ερώτημα	σχετίζεται	
με	 το	 περιεχόμενο	 της	 οντότητας	 της	 προσωπικότητας,	 των	αντιλήψεων	αλλά	 και	
των	 αξιών,	 που	 ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 υιοθετεί	 και	 προωθεί,	 ως	 υπεύθυνο	 και	
προβληματιζόμενο	 πρόσωπο,	 πολίτης,	 συνάδερφος	 και	 συνάνθρωπος,	 αλλά	 και	
ασκών	την	εκάστοτε	εκπαιδευτική	πολιτική.	
	
3. Κύριες	 επισημάνσεις	 που	 συγκροτούν	 τη	 δομική	 βάση	 της	 παρούσας	

πρότασης	
Αρχική	 επισήμανση	 αποτελεί	 ότι	 η	 παρούσα	 πρόταση	 αποδέχεται	 νομικά	 και	

εκπαιδευτικά	 το	 άρθρο	 16	 του	 Συντάγματος	 της	 Ελληνικής	 Δημοκρατίας,	 όπου	
σαφώς	δηλώνεται	ότι	«Αντικειμενικοί	σκοποί	 της	παιδείας	είναι	η	ανάπτυξη	και	η	
ολοκλήρωση	 της	 προσωπικότητας	 του	ατόμου	ανεξάρτητα	από	φύλο,	 καταγωγή	 ή	
προέλευση…	 η	 προώθηση	 της	 δημοκρατικότητας	 μέσω	 της	 ενίσχυσης	 της	
συζήτησης,	της	κριτικής	και	της	συλλογικής	προσπάθειας…	η	δημιουργία	ελεύθερων	
και	καλλιεργημένων	πολιτών	με	την	υπέρβαση	κάθε	διακρίσεως».	

Επόμενη	επισήμανση	αποτελεί	ότι	οι	καινοτομίες	στην	εκπαίδευση	ξεκινούν	από	
τη	σχολική	πράξη	και	από	τους	ίδιους	τους	εκπαιδευτικούς.	Καμία	καινοτομία	στην	
εκπαίδευση	δεν	επιτυγχάνεται	αν	δεν	την	στηρίζουν	οι	εκπαιδευτικοί,	διότι	επί	της	
ουσίας	κάθε	καινοτομία	απευθύνεται	στους	μαθητές	μέσω	των	εκπαιδευτικών.	Για	
τον	 λόγο	 αυτό	 και	 η	 κατατεθείσα	 πρόταση	 αποτελεί	 προϊόν	 της	 βάσης	 των	
εκπαιδευτικών,	 που	 αξιοποιήθηκε	 από	 τον	 συντάξαντα	 την	 πρόταση,	 μέσω	
ανάλογου	επιστημονικού	και	διερευνητικού	έργου	συνδυαστικά	με	την	προσωπική	
και	τη	συλλογική	εμπειρία	για	τον	θεσμό	του	Σχολικού	Συμβούλου.	

Η	 παρούσα	 πρόταση	 λαμβάνει	 υπόψη	 της	 τα	 όσα	 έχουν	 νομοθετηθεί	 σε	
προηγούμενους	 αντίστοιχους	 νόμους	 για	 τη	 διατύπωση	 του	 ρόλου	 του	 Σχολικού	
Συμβούλου	 και	 τη	 διενέργεια	 διαδικασιών	 μοριοδότησης	 και	 επιλογής	 τους	 στην	
ελληνική	Πρωτοβάθμια	και	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση.	Λαμβάνει,	επίσης,	υπόψη	
και	 τα	 όσα	 σχετικώς	 συντελούνται	 στα	 εκπαιδευτικά	 συστήματα	 άλλων	 χωρών.	
Όμως,	 η	 παρούσα	 πρόταση	 δεν	 συντάσσεται	 με	 βάση	 τη	 μίμηση	 και	 την	 άκριτη	
αποδοχή	των	δεδομένων	αυτών.	Αντίθετα,	στοιχειοθετείται	σε	αρχές	που	διέπουν	η	
υπάρχουσα	σχετική	εμπειρία,	αλλά	και	την	αντίληψη	των	σύγχρονων	αναγκών	της	
εκπαιδευτικής	 πραγματικότητας	 σε	 επιστημονικό,	 οργανωτικό,	 διοικητικό	 και	
καθοδηγητικό	 επίπεδο,	 για	 την	 εξέλιξη	 σε	 προσωπικό	 και	 επαγγελματικό	 επίπεδο	
των	εκπαιδευτικών.	
	
4. Σύντομη	ιστορική	αναδρομή	του	θεσμού	του	Σχολικού	Συμβούλου	



4	
	

Επί	της	αρχής	η	συζήτηση	για	τον	θεσμό	του	Σχολικού	Συμβούλου	στην	ελληνική	
Πρωτοβάθμια	 και	 Δευτεροβάθμια	 Εκπαίδευση	 ξεκίνησε	 ατύπως	 από	 τα	 τέλη	 του	
19ου	αιώνα	ως	ένα	είδος	προσδοκίας	των	εκπαιδευτικών	για	την	καθοδήγηση	και	τη	
συμβουλευτική	 τους	 υποστήριξη	 σε	 αντίξοες	 καταστάσεις	 που	 είχαν	 να	
αντιμετωπίσουν	στο	εκπαιδευτικό	και	διδακτικό	τους	έργο	την	εποχή	εκείνη.	

Ωστόσο,	 της	 ανωτέρω	 τάσεως	 υπάρχει	 προϊστορία,	 η	 οποία	 εντοπίζεται	 στο	
1835,	 οπότε	 και	 διορίζεται	 από	 το	 νεοσυσταθέν	 Νεοελληνικό	 κράτος	 ο	 πρώτος	
Επιθεωρητής	 Δημοτικής	 Εκπαίδευσης-	 η	 οποία	 λεγόταν	 «Δημοτική»,	 διότι	
εξαρτιόνταν	πλήρως	από	του	Δήμους-	και	ήταν	ο	Ιωάννης	Κοκκώνης.	Ο	ορισμός	του	
εξυπηρετούσε	την	ανάγκη	συντονισμού	και	καθοδήγησης	του	εκπαιδευτικού	έργου	
των	λίγων	τότε	Δημοτικών	σχολείων	της	Ελλάδος.	Ο	όρος	«Επιθεωρητής»	προέκυψε	
ως	 βεβιασμένη	 και	 πρόχειρη	 μετάφραση	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	 του	 αγγλικού	
αντίστοιχου	 όρου	 «supervisor»,	 που,	 όμως,	 στην	 αγγλική	 εκπαιδευτική	
πραγματικότητα	είχε	άλλη	διάσταση,	ερμηνεία	και	λειτουργικότητα	από	αυτήν	που	
τελικώς	αποδόθηκε	στην	ελληνική	εκπαιδευτική	πραγματικότητα.		

Εξελικτικά	 διορίστηκαν	 και	 άλλοι	 Επιθεωρητές,	 που	 λειτούργησαν	 στην	
πλειονότητά	τους	με	αυταρχικό	και	εξουσιαστικό,	αν	όχι	καταδυναστευτικό	τρόπο	
στους	 εκπαιδευτικούς,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 εκφυλιστεί	 ο	 ρόλος	 τους	 και	 να	 μην	
τυγχάνουν	της	υπολήψεως	των	εκπαιδευτικών.	Είναι	χαρακτηριστικό	το	απόσπασμα	
σχετικής	 Εγκυκλίου	 του	 Υπουργού	 Παιδείας	 Μομφεράτου	 το	 1896,	 όπου	
αναφέρεται	 ότι	 «…πολλοί	 των	 Επιθεωρητών	 ουδέ	 το	 πνεύμα	 του	 νόμου	
αντελήφθησαν,	 ουδέ	 τον	 σκοπό	 του	 νομοθέτη	 κατανόησαν,	 ουδέποτε	
υποδειγματικώς	 προς	 διδασκάλων	 εδίδαξαν,	 ουδέ	 ωδήγησαν,	 ουδέ	 παρήνεσαν	
δημοδιδασκάλους…ώστε	ούτοι	ου	επίστευσαν	ότι	της	τυραννίας	απηλλάγησαν	αλλά	
ότι	 τυράννους	μετήλλαξαν	μόνους…».	 Για	 τον	λόγο	αυτόν	και	στην	προώθηση	του	
θεσμού	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 με	 τη	 σύγχρονη	 εκδοχή	 του	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	
αισθανθεί	 ο	 εκπαιδευτικός	 την	 «τυραννία»	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου,	 μέσω	 της	
«τιμωρητικού»	 χαρακτήρα	αξιολόγησης,	 η	 οποία	 θα	 συνδέεται	 με	 βαθμολογική	 ή	
μισθολογική	 εξέλιξη.	 Αντίθετα	 και	 αντί	 της	 καλλιέργειας	 του	 φόβου	 και	 της	
δουλικότητας	 στους	 εκπαιδευτικούς	 θα	 πρέπει	 να	 προωθηθεί	 η	 έμπνευση	 και	 η	
ασφάλεια.	 Στη	 βάση	 αυτή	 και	 ο	 νόμος	 2525/1997	 (άρθρο	 8,	 παράγραφος	 1)	
εύστοχα	 ορίζει	 ως	 «αξιολόγηση	 του	 εκπαιδευτικού	 έργου	 στην	 Πρωτοβάθμια	 και	
Δευτεροβάθμια	 Εκπαίδευση	 τη	 διαδικασία	 αποτίμησης	 της	 ποιότητας	 της	
παρεχόμενης	 εκπαίδευσης	 και	 του	 επιπέδου	 υλοποίησης	 των	 σκοπών	 και	 των	
στόχων	της	εκπαίδευσης	κατά	την	ισχύουσα	νομοθεσία».	

Παρά	ταύτα	από	το	1933	έως	και	 τις	αρχές	 της	δεκαετίας	 του	1980	ο	Έλληνας	
εκπαιδευτικός	 τόσο	 της	Πρωτοβάθμιας	όσο	 και	 της	Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	
υπέστη	 τις	 αρνητικές	 συνέπειες	 του	 θεσμού	 του	 «Επιθεωρητή».	 Ο	 θεσμός	 του	
«Επιθεωρητή»	 διατηρήθηκε	 έως	 ότου	 η	 προσδοκία	 και	 το	 όραμα	 των	
εκπαιδευτικών	 του	 έτους	 1925,	 για	 δημιουργία	 ενός	 πραγματικά	 υποστηρικτικού	
και	 συμβουλευτικού	 θεσμού,	 βρήκε	 την	 υλοποίησή	 της	 με	 τη	 δημιουργία	 του	
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θεσμού	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 το	 1982,	 με	 τον	 νόμο	 1304/1982	 «Περί	 της	
επιστημονικής	και	παιδαγωγικής	καθοδήγησης	και	διοίκησης	της	Γενικής	και	Μέσης	
Τεχνικής	 και	 Επαγγελματικής	 Εκπαίδευσης».	 Με	 βάση	 τον	 νόμο	 αυτό	 έγινε	 η		
επιλογή	 των	 πρώτων	 Σχολικών	 Συμβούλων	 το	 1983-	 ως	 μια	 φερέλπιδα	 ενέργεια	
συμβολής	 για	 την	 επίτευξη	 της	 ποιοτικής	 αναβάθμισης	 της	 ελληνικής	
Πρωτοβάθμιας	και	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης.		

Ωστόσο,	 οι	 αντιλήψεις	 περί	 «επιθεωρητισμού»	 δεν	 είναι	 βέβαιο	 ότι	 έχουν	
εξαλειφθεί	 εξολοκλήρου	 από	 τη	 σκέψη	 των	 εκπαιδευτικών	 της	 ελληνικής	
εκπαίδευσης	και	 για	 τον	 λόγο	αυτό	κάθε	αναφορά	σε	 εποπτικού	ή	αξιολογητικού	
χαρακτήρα	 ρυθμίσεις	 εγείρουν	 ανησυχίες	 στους	 εκπαιδευτικούς,	 οδηγώντας	 τους	
σε	αντιρρήσεις	και	επικρίσεις	κάθε	ανάλογης	προσπάθειας.		

	
5. Θεωρητική	 και	 επιστημολογική	 τεκμηρίωση	 της	πρότασης	ως	προς	 τον	 ρόλο	

του	Σχολικού	Συμβούλου	στη	σύγχρονη	προοπτική	του	
Εξαρχής	 επισημαίνεται	 ότι	 η	 έννοια	 της	 «ολοκλήρωσης»	 του	 ατόμου-μαθητή	

που	αποτελεί	κύριο	ζητούμενο,	με	όποιες	επιμέρους	εκφάνσεις-	κάθε	στοχοθετικής	
προοπτικής	των	σύγχρονων	εκπαιδευτικών	συστημάτων	και	προτάσσεται	τόσο	στο	
άρθρο	 16	 του	 Συντάγματος	 της	 ελληνικής	 Δημοκρατίας,	 όσο	 και	 στην	 σύγχρονη	
παιδαγωγική	 σκέψη,	 συνάδει	 με	 την	 ικανότητα	 προσαρμογής	 στην	 εκάστοτε	
προκύπτουσα	 πραγματικότητα.	 Συνδέεται,	 επίσης,	 με	 την	 κριτικότητα	 στην	
εκάστοτε	 λήψη	 αποφάσεων,	 ώστε	 να	 μπορεί	 ο	 σημερινός	 μαθητής	 και	 αυριανός	
πολίτης	 να	 μπορεί	 να	 επιτυγχάνει	 τις	 ανάλογες	 προσαρμογές	 στις	 υφιστάμενες	
καταστάσεις,	 που	 καλείται	 να	 αντιμετωπίσει,	 όταν	 δεν	 μπορεί	 να	 τις	
μετασχηματίσει.	Να	είναι	ταυτόχρονα	κι	ένας	πολίτης	με	ευρύτητα	γνώσεων	αλλά	
και	 ικανότητα	 να	 δημιουργεί	 νέες	 γνώσεις	 κατάλληλες	 για	 τη	 διαχείριση	 κάθε	
προκύπτουσας	 περίστασης	 ή	 περίπτωσης,	 να	 είναι	 ελεύθερος,	 υπεύθυνος,	
«κοινωνικός	 εργάτης»	 της	 προόδου	 και	 όχι	 στατικός	 κληρονόμος	 της	 όποιας	
κληρονομιάς,	έχοντας	παράλληλα	 ισχυρό	το	αίσθημα	της	κοινωνικής	δικαιοσύνης.	
Στη	βάση	αυτή	η	κριτική	ανάλυση	της	πραγματικότητας	δημιουργεί	προϋποθέσεις	
μετασχηματισμού	της	με	έμφαση	στη	διαλεκτική	σχέση	μεταξύ	των	ανθρώπων.		

Επί	 της	 ανωτέρω	 λογικής	 δομείται	 η	 παρούσα	 πρόταση	 που	 αφορά	 την	
επαναφορά	 σε	 εκσυγχρονιστική	 βάση	 του	 θεσμού	 και	 της	 λειτουργικότητας	 του	
Σχολικού	Συμβούλου	στην	ελληνική	Πρωτοβάθμια	και	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση.		

Η	παρούσα	πρόταση	θεμελιώνεται	θεωρητικά	και	επιστημολογικά	στο	μοντέλο	
της	 «μετασχηματιστικής	 καθοδήγησης»,	 στη	 βάση	 των	 αρχών	 που	 έθεσε	 ο	 Jack	
Mezirow.		

Ειδικότερα,	 στην	 αντίληψη	 της	 μετασχηματιστικής	 καθοδήγησης	 (Hallinger,	
2003)	 κύρια	 έμφαση	 δίνεται	 στην	 αλληλενέργεια	 μεταξύ	 καθοδηγητικών/	
συμβουλευτικών	 ενεργειών	 και	 των	 ψυχολογικών	 καταστάσεων	 που	
δημιουργούνται	σε	όσους	δέχονται	τις	επιρροές	των	ενεργειών	αυτών	(Burns	1978:	
230).		
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	 Η	μετασχηματιστική	θεώρηση	της	καθοδήγησης	και	συμβουλευτικής	υπερβαίνει	
το	 ατομικό	 συμφέρον	 και	 δίνει	 έμφαση	 στη	 συλλογική	 προοπτική	 της	
δραστηριοποίησης	των	εκπαιδευτικών	αλλά	και	του	εκπαιδευτικού	οργανισμού	που	
είναι	το	σχολείο,	ως	θεσμού	αλλά	και	ως	πεδίου	άσκησης	και	ανάπτυξης	διδακτικών	
εφαρμογών	και	κοινωνικών	αλληλεπιδράσεων.		
	 Η	μετασχηματιστικότητα	ενέχει	το	στοιχείο	της	συναλλακτικότητας,	με	την	έννοια	
της	 προσέγγισης	 του	 άλλου,	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 ώστε	 να	 δημιουργούνται	 οι	
προϋποθέσεις	έμπνευσης	της	πρόθεσης	για	δράση.	Στο	πλαίσιο	αυτό	εντάσσεται	η	
ανταλλαγή	 αξιόλογων	 ενεργειών	 που	 δημιουργούν	 διαρκώς	 υψηλότερα	 επίπεδα	
κινήτρων	 και	 ηθικών	 σχέσεων	μεταξύ	 των	 συμμετεχόντων	 στην	 καθοδηγητική	 και	
συμβουλευτική	 διαδικασία.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 αναπτύσσεται	 μια	 αμοιβαία	
υποστηρικτική	σχέση	μεταξύ	συμβούλου	και	εκπαιδευτικού,	η	οποία	συνδέεται	με	
τη	συνεχή	επιδίωξη	επίτευξης	συνεχώς	υψηλότερων	σκοπών.		
	 Επιπλέον	 ενέχει	 τη	 δυνατότητα	 δημιουργίας	 μιας	 σχέσης	 αμοιβαίας	
ενεργοποίησης,	 που	 μετασχηματίζει	 τους	 εκπαιδευτικούς,	 ως	 συμβούλους	 των	
μαθητών	 και	 τους	 Σχολικούς	 Συμβούλους,	 σε	 ηθικούς	 προωθητικούς	 παράγοντες	
ευρύτερων,	 σαφών	 και	 περισσότερο	 εξειδικευμένων	 και	 στοχευμένων	 διδακτικών	
ενεργειών,	 ανάλογων	 των	 αναγκών	 και	 των	 απαιτήσεων	 του	 κάθε	 μαθητή.	 Στη	
σχέση	 αυτή	 ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 έχει	 μεγαλύτερη	 ευθύνη	 για	 την	 ανάληψη	
ανάλογων	πρωτοβουλιών	αλλά	και	για	τη	διατήρηση	της	ηθικο-κοινωνικής	σχέσης	
του,	 με	 την	 έννοια	 ενός	 πλαισίου	 ανάπτυξης	 αμοιβαίας	 εμπιστοσύνης	 με	 τους	
εκπαιδευτικούς	και	συναλλαγής	απόψεων,	θέσεων	και	επιμέρους	παραμέτρων	που	
αφορούν	 τη	 δραστηριοποίηση	 του	 κάθε	 εκπαιδευτικού	 σε	 κάθε	 διδακτική	
περίσταση	 ή	 συνθήκη,	 αλλά	 και	 τη	 διαμόρφωση	 ανάλογων	 εκπαιδευτικών	 και	
διδακτικών	κινήτρων	και	στάσεων.	
			Τα	 ανωτέρω	 απαιτούν	 και	 προϋποθέτουν	 την	 ύπαρξη	 ενός	 δημοκρατικού	
πλαισίου	συνεργασίας	και	αλληλεπίδρασης	στη	βάση	της	συλλογικής	συμμετοχικής	
δράσης,	η	οποία	αναιρεί	ανταγωνισμούς	και	άσκοπες	συγκρούσεις	και	αντ΄	αυτού	
εγκαθιδρύει	μια	σχέση	αμοιβαίας	ηθικής	στήριξης	και	εμπιστοσύνης.		

		 			Η	 μετασχηματιστική	 καθοδήγηση	 κινείται	 στη	 βάση	 τεσσάρων	 διαστάσεων	
(Δημητριάδου,	2019):		
α)	 Της	 πνευματικής	 παρακίνησης	 (Inspirational	 Motivation)	 με	 τον	 Σχολικό	
Σύμβουλο	 να	 βοηθά	 τους	 εκπαιδευτικούς	 να	 καινοτομούν,	 ωθώντας	 τους	 προς	
δημιουργική	 ενεργοποίηση	 μέσω	 της	 αξιοποίησης	 της	 δυναμικής	 του	 δικού	 τους	
ενθουσιασμού.	Είναι	μια	τάση	παρώθησης	και	εξύψωσης	του	εκπαιδευτικού	προς	
την	 κατεύθυνση	 της	 συνειδητοποίησης	 των	 εκπαιδευτικών	 και	 διδακτικών	
δυνατοτήτων	 του	 και	 την	 ανάδυση	 από	 αυτού	 του	 αισθήματος	 της	 ικανοποίησης	
που	αποτελεί	ισχυρό	παρωθητικό	παράγοντα	για	περαιτέρω	δράση.		
β)	 Της	 εμπνευσμένης	 ενεργοποίησης	 (Intellectual	 Stimulation)	 μέσω	 της	
δημιουργίας	ελκυστικών	οραμάτων	και	των	στόχων	από	τους	εκπαιδευτικούς.	Στην	
κατεύθυνση	αυτή	ο	Σχολικός	Σύμβουλος	εμπνέει,	ενθουσιάζει	και	δίνει	αισιοδοξία	
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στους	 εκπαιδευτικούς,	 αλλά	 και	 τους	 πείθει	 για	 την	 ικανότητά	 τους	 να	
επιτυγχάνουν	υψηλότερες	αποδόσεις	στο	έργο	τους	(Δημητριάδου,	2019).		
γ)	 Της	 εξατομικευμένης	 προσέγγισης	 (Individualized	 Consideration),	 δηλαδή	 της	
προοπτικής	που	δίνει	 ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	στους	 εκπαιδευτικούς	 να	 εκφράσουν	
τις	 ανησυχίες	 και	 τους	 προβληματισμούς	 τους.	 Μέσω	 αυτής	 της	 κατάστασης	 ο	
Σχολικός	 Σύμβουλος	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	 αντιληφθεί	 τις	 ανάγκες	 του	 κάθε	
εκπαιδευτικού	και	ακολούθως	να	τον	συμβουλεύσει	ανάλογα	παρέχοντάς	του	την	
κατάλληλη	ανατροφοδότηση.	Η	διαδικασία	αυτή	αυξάνει	το	επίπεδο	της	αμοιβαίας	
εμπιστοσύνης	 μεταξύ	 Σχολικού	 Συμβούλου	 και	 εκπαιδευτικών,	 παρωθώντας	 τους	
τελευταίους	 στην	 ανάληψη	 ανωτέρων	 επιπέδων	 ευθύνης	 και	 ενεργειών	
(Δημητριάδου,	2019).		
δ)	 Της	 εξιδανικευμένης	 επιρροής	 (Idealized	 Influence)	 η	 οποία	 πηγάζει	 από	 την	
προσωπικότητα	 και	 τον	 χαρακτήρα	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 που	 λειτουργεί	 με	
βάση	τη	μετασχηματιστική	αντίληψη	ηγεσίας,	που	οδηγεί	 τους	εκπαιδευτικούς	να	
τον	εμπιστεύονται	αλλά	και	να	εμπνέονται	από	αυτόν.	Πρόκειται	συνεπώς	για	ένα	
προφίλ	Σχολικού	Συμβούλου	που	οι	εκπαιδευτικοί	θαυμάζουν	και	σέβονται	για	την	
προσωπικότητα	και	την	αξιοπιστία	της	λειτουργικότητάς	του	και	όχι	ως	φορέα	μιας	
θεσμικής	 εξουσίας	 ή	 επιρροής.	 Επισημαίνεται	 ότι	 δεν	 πρόκειται	 για	 ένα	 είδος	
χαρισματικότητας	από	την	πλευρά	του	Σχολικού	Συμβούλου,	που	«μαγνητίζει»	τους	
εκπαιδευτικούς	 ή	 που	 προκαλεί	 δέος,	 αλλά	 αφορά	 την	 ανάπτυξη	 μιας	
ενδυναμωμένης	επιρροής,	που	ο	εκπαιδευτικός	την	αποδέχεται	γιατί	εντοπίζει	αλλά	
και	αναγνωρίζει	θετική	αξία	στην	επιρροή	αυτή,	που	νιώθει	ότι	τον	ενδυναμώνει	και	
τον	 ίδιο	 και	 τον	 παρωθεί	 δημιουργικά	 σε	 περαιτέρω	 και	 πιο	 εξειδικευμένες	
εκπαιδευτικές	και	διδακτικές	ενέργειες.	Νιώθει,	δηλαδή,	ότι	επιτυγχάνει	ένα	είδος	
αυτό-βελτίωσης	 και	 αυτό-ανέλιξης	 που	 τον	 ικανοποιεί	 και	 τον	 ενεργοποιεί	
περαιτέρω	 μέσω	 της	 απόκτησης	 αυτοπεποίθησης,	 ύπαρξης	 οράματος,	 άρση	 της	
στείρας	συμβατικής	συμπεριφοράς	και	υιοθέτηση	της	δημιουργικής	προοπτικής	της	
αλλαγής	 (change	 agent)	 	 και	 όχι	 της	 συντήρησης	 άσκοπων	 καταστάσεων	 (status	
quo)	(Δημητριάδου,	2019).	

Λειτουργών	 στη	 βάση	 της	 μετασχηματιστικότητας	 ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	
επιχειρεί	 τη	 διαμόρφωση	 συνεργατικής	 σχολικής	 κουλτούρας	 που	 προωθεί	 την	
ανάπτυξη	 του	 εκπαιδευτικού	 προσωπικού	 εντοπίζοντας	 και	 αναδύοντας	 νέες	
εκπαιδευτικές	 ευκαιρίες	 μέσω	 της	 συνεργασίας	 και	 της	 παροχής	 κάθε	 αναγκαίας	
βοήθειας		με	σεβασμό	προς	τους	εκπαιδευτικούς	τόσο	για	τις	ανάγκες	τους	όσο	και	
για	τα	συναισθήματα	τους	(Δημητριάδου,	2019).	Για	να	το	επιτύχει	αυτό	ο	Σχολικός	
Σύμβουλος	 είναι	 αναγκαίο	 να	 καθορίζει	 κατευθύνσεις	 ενός	 κοινού	 οράματος,	 να	
συμβάλει	 στην	 πρόοδο	 κάθε	 εκπαιδευτικού	 και	 να	 σχεδιάζει	 αλλά	 και	 να	
επανασχεδιάζει	 όποτε	 κρίνεται	 αναγκαίο	 τη	 λειτουργικότητα	 των	 σχολικών	
μονάδων	προς	την	οικοδόμηση	μιας	συλλογικής	κουλτούρας,	τη	δημιουργία	και	τη	
διατήρηση	 κοινών	 δομών	 και	 διαδικασιών	 λήψης	 αποφάσεων	 και	 την	 δόμηση	
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σχέσεων	 με	 τους	 εμπλεκόμενους	 της	 εκπαιδευτικής	 διαδικασίας	 (Δημητριάδου,	
2019).	

Ως	μετασχηματιστής	ο	Σχολικός	Σύμβουλος:	
-Ενισχύει	 τις	 ατομικές	 και	 συλλογικές	 ικανότητες	 των	 εκπαιδευτικών	 προκειμένου	
να	 επιτευχθούν	 εκπαιδευτικοί	 και	 διδακτικοί	 στόχοι	 που	 θέτουν	 τόσο	 οι	 ίδιοι	 οι	
εκπαιδευτικοί	όσο	και	η	σχολική	μονάδα.	
-Αξιοποιούν	 τις	 ικανότητες	όλων	 των	 εκπαιδευτικών	 ενισχύοντας	 την	 εμπλοκή	 και	
τη	 συμμετοχή	 τους	 στις	 διαδικασίες	 αλλαγών,	 πρωτοβουλιών	 και	 καινοτομιών,	
αλλά	και	στη	λήψη	αποφάσεων	που	αφορούν	τη	σχολική	τους	μονάδα.		
-Προλαμβάνουν	 τα	 λάθη	 και	 προσπαθούν	 να	 τα	 ελαχιστοποιήσουν	 μέσω	 της	
πρόβλεψης	και	της	διαρκούς	διάγνωσης.	Επιπλέον	όταν	εμφανίζονται	λάθη	δίνουν	
βαρύτητα	στη	μετατροπή	αυτών	σε	μαθησιακή	εμπειρία	και	όχι	σε	«τιμωριτική»	ή	
αρνητική	 κριτική	 στον	 εκπαιδευτικό.	 Με	 την	 μετατροπή	 της	 αποτυχίας	 σε	
αναπτυξιακή	 ευκαιρία	 οδηγούν	 τον	 εκπαιδευτικό	 στην	 αυτό-βελτίωση	 και	 την	
προσωπική	του	ανάπτυξη.		
-Επιδιώκουν	 κυρίως	 να	 βοηθήσουν	 τους	 εκπαιδευτικούς	 να	 συμμετέχουν	 και	 να	
συνεργάζονται	 για	 τη	 διαμόρφωση	 της	 σχολικής	 κουλτούρας,	 αλλά	 και	 να	
συμβάλουν	 στην	 επίλυση	 των	 προβλημάτων	 των	 εκπαιδευτικών	
αποτελεσματικότερα.		
-Ενθαρρύνουν	 τους	 εκπαιδευτικούς	 να	 θέτουν	 υλοποιήσιμους	 και	 εφικτούς	
άμεσους	 αλλά	 και	 μεσο-μακροπρόθεσμους	 εκπαιδευτικούς	 και	 διδακτικούς	
στόχους,	 με	 δεδομένο	 ότι	 οι	 σαφείς	 στόχοι	 παρέχουν	 θετική	 βάση	 αυτό-
αξιολόγησης	 συγκριτικά	 με	 τους	 διφορούμενους	 στόχους.	 Η	 επίτευξη	 αυτή	
δημιουργεί	 θετικά	συναισθήματα	στους	 εκπαιδευτικούς	 και	αυτό	 είναι	 σημαντικό	
διότι	τα	θετικά	συναισθήματα	έχουν	κινητήρια	δύναμη	όταν	συνδυάζονται	με	έναν	
προσωπικό	 στόχο	 που	 επηρεάζει	 τις	 ενέργειες	 του	 εκπαιδευτικού.	 Η	 παράμετρος	
των	συναισθημάτων	συνδυάζεται	και	με	τις	πεποιθήσεις	των	εκπαιδευτικών	για	τις	
προσωπικές	 τους	 ικανότητες.	Η	αλληλεπίδραση	συναισθημάτων	 και	 πεποιθήσεων	
των	εκπαιδευτικών	ενδυναμώνει	τα	κίνητρα	των	εκπαιδευτικών	προς	την	επίτευξη	
των	προσωπικών	εκπαιδευτικών	και	διδακτικών	τους	στόχων.		
-Προωθούν	τη	συμμετοχή	σε	μια	προσπάθεια	προσέγγισης	από	τη	«βάση	προς	την		
κορυφή»,	 χωρίς	 να	 συντονίζουν	 και	 να	 ελέγχουν	 εκ	 των	 άνω	 ως	 ένδειξη	 της	
εξουσίας	που	τους	δίνει	η	θέση	τους.		
-Κάνουν		αισθητή	την	παρουσία	τους	και	αυτό	επιδρά	θετικά	στους	εκπαιδευτικούς	
στο	 να	 εκφράσουν	 τα	 δημιουργικά	 τους	 ταλέντα,	 καθώς	 έχουν	 τη	 στήριξή	 και	 τη	
βοήθειά	του	Σχολικού	Συμβούλου	τους	σε	ό,τι	χρειάζονται.		
-Προσπαθούν	 να	 βοηθήσουν	 τους	 εκπαιδευτικούς	 να	 υπερβούν	 το	 στενό	
προσωπικό	 τους	 συμφέρον	 χάριν	 των	 συμφερόντων	 του	 ευρύτερου	 συνόλου	 της	
σχολικής	μονάδας	(Δημητριάδου,	2019).	
-Με	 τη	 διακριτική	 εποπτεία	 τους	 οι	 Σχολικοί	 Σύμβουλοι	 εντοπίζουν	 το	 επίπεδο	
πληρότητας	 της	 άσκησης	 του	 εκπαιδευτικού	 και	 διδακτικού	 έργου,	 αλλά	 και	 της	
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αποτίμησης	 της	 ποιότητας	 της	 παρεχόμενης	 εκπαίδευσης,	 καθώς	 και	 της	
υλοποίησης	 των	 αρχικώς	 τιθέμενων	 σκοπών	 και	 στόχων	 τόσο	 των	 νομοθετικώς	
προβλεπομένων	όσο	και	όσων	κατά	περίπτωση	τίθενται.	Ειδικότερα	η	εποπτεία	του	
εκπαιδευτικού	και	διδακτικού	έργου-	σε	διεθνώς	αναγνωρισμένα	για	την	ποιότητά	
τους	εκπαιδευτικά	συστήματα,	όπως	της	Αγγλίας	ή	της	Φινλανδίας-	εμφανίζουν	δυο	
κύριες	 μορφές:	 την	 επιστημονική	 και	 των	 ανθρώπινων	 σχέσεων2.	 Από	 τον	
συσχετισμό	αυτών	των	δυο	μορφών	εποπτείας		διαμορφώνεται	και	η	προοπτική	της	
από	 κοινού	 λήψης	 αποφάσεων	 των	 Σχολικών	 Συμβούλων	 και	 των	 εκπαιδευτικών,	
ώστε	 αφενός	 να	 αυξηθεί	 ο	 βαθμός	 ικανοποίησης	 των	 εκπαιδευτικών	 από	 την	
άσκηση	του	έργου	και	της	αναγνωρισιμότητας	που	τυγχάνει.	Αφετέρου,	ο	Σχολικός	
Σύμβουλος	 συμβάλλει	 στο	 να	 αποβαίνει	 κάθε	 εκπαιδευτική	 και	 διδακτική	
προσπάθεια	 γόνιμη	 και	 δημιουργική.	 Και	 αυτό	 το	 επιτυγχάνει	 μέσω	 της	
αναγνώρισης	της	προσφοράς	του	κάθε	εκπαιδευτικού	ανάλογα	με	τη	δυναμική	ενός	
εκάστου,	 με	 την	 ορθολογική	 και	 δίκαιη	 διαχείριση	 των	 συγκρούσεων	 και	 των	
αντιθέσεων	 αναδεικνύοντας	 στοιχεία	 ανεκτικότητας	 και	 εξισορρόπησης,	
συμβιβαστικότητας,	συνεργασίας	και	συγκλίσεων,	τήρησης	ανάλογων	αποστάσεων,	
παροχή	 κατάλληλων	 κινήτρων3	 προσαρμοσμένων	 στο	 πλαίσιο	 των	 αναγκών	 του	
κάθε	εκπαιδευτικού	(για	ασφάλεια,	του	ανήκειν	και	του	επικοινωνείν,	της	αποδοχής	
και	της	δεκτικότητας	θετικών	συναισθημάτων,	της	τάσης	για	πληρότητα4)	της	κάθε	
σχολικής	μονάδας.	Το	πλαίσιο	αυτό	ενδυναμώνει	το	αίσθημα	αυτοπεποίθησης	του	
εκπαιδευτικού	και	ενισχύει	τη	διαμόρφωση	θετικού	σχολικού	κλίματος	και	αγαστής	
επικοινωνίας	 μεταξύ	 των	 εμπλεκομένων	 της	 εκπαιδευτικής	 και	 διδακτικής	
διαδικασίας.	
			Πολλές	 μελέτες	 (Day	 et	 al.,	 2001,	 Fullan,	 2002)	 ενισχύουν	 το	 συμπέρασμα	 ότι	 η	
συμβουλευτική	καθοδήγηση	που	κινείται	στη	μετασχηματιστική	θεμελίωση	αλλάζει	
τις	αντιλήψεις	των	εκπαιδευτικών	για	τις	σχολικές	συνθήκες,	αλλά	και	τη	δέσμευσή	
τους	 για	 εκπαιδευτικές	 και	 διδακτικές	 αλλαγές	 στο	 πλαίσιο	 της	 σχολικής	 τους	
μονάδας.	 Επιπλέον,	 το	 μετασχηματιστικό	 καθοδηγητικο-συμβουλευτικό	 πλαίσιο	
(Day	 et	 al.,	 2001	 &	 Fullan,	 2002)	 επηρεάζει	 τις	 αντιλήψεις	 των	 εκπαιδευτικών	
σχετικά	με	τη	βελτίωση	στην	εφαρμογή	των	μεταρρυθμιστικών	πρωτοβουλιών	και	
των	 αντιλήψεων	 των	 εκπαιδευτικών	 σχετικά	 με	 τις	 βελτιώσεις	 των	 μαθησιακών	
αποτελεσμάτων	(Θεοφιλίδης,	2012:	212).	

																																																													
2 The	education	inspection	framework	May	2019,	No.	190015,	The	education	inspection	framework	
Framework	 for	 inspections	 carried	out,	 respectively,	 under	 section	5	of	 the	 Education	Act	 2005	 (as	
amended),	section	109	of	the	Education	and	Skills	Act	2008,	the	Education	and	Inspections	Act	2006	
and	the	Childcare	Act	2006.	
3	 Στο	 πλαίσιο	 της	 έρευνας	 των	 κινήτρων	 των	 εκπαιδευτικών	 για	 αποτελεσματικότερη	 άσκηση	 του	
διδακτικού	και	παιδαγωγικού	 τους	 έργου	εντάσσεται	 και	η	«Θεωρία	 της	προσδοκίας»	 (expectancy	
theory	of	motivation)	 του	Victor	Vroom,	ο	οποίος	αντιλαμβάνεται	 την	εκπλήρωση	της	προσωπικής	
προσδοκίας	 ως	 την	 ικανοποίηση	 του	 προσωπικού	 οράματος	 ή	 σκοπού	 που	 λειτουργεί	 ως	 κύριο	
κίνητρο	παρώθησης	για	τον	εκπαιδευτικό	και	διαφοροποιείται	από	πρόσωπο	σε	πρόσωπο.	
4	McGregor,	D.	(2000).	The	human	side	of	enterprise.	New	York:	McGraw	Hill.	
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				Μελέτες	 εφαρμογής	 του	 μετασχηματιστικού	 καθοδηγητικο-συμβουλευτικού	
μοντέλου	σε	σχολεία	επιβεβαιώνουν	ότι	συμβάλλει	στην	οικοδόμηση	οράματος,	την	
πνευματική	ενεργοποίηση	και	την	εξατομικευμένη	υποστήριξη	των	εκπαιδευτικών,	
αλλά	και	την	ικανοποίηση	των	εκπαιδευτικών	από	την	εργασία	τους	από	τους	ίδιους	
τους	εκπαιδευτικούς	(Allix,	2000,	Avolio	&	Gardner,	2005).	
			Η	 μετασχηματιστική	 βάση	 της	 παιδαγωγικής	 συμβουλευτικότητας	 και	 της	
καθοδήγησης	είναι	συλλογική	και	υπάρχει	συμβολική	σχέση	μεταξύ	των	ασκούντων	
το	 συμβουλευτικό	 έργο	 και	 των	 εκπαιδευτικών.	 Αυτό	 που	 την	 καθιστά	 συλλογική	
είναι	η	αλληλεπίδραση	μεταξύ	των	επιθυμιών	και	 των	αναγκών	των	υφισταμένων	
και	 την	 ικανότητα	 του	 ηγέτη	 να	 τις	 κατανοήσει	 (Leithwood	&	 Jantzi	 1990:217).	Η	
ποιότητα	του	συμβουλευτικού	και	καθοδηγητικού	έργου	του	Σχολικού	Συμβούλου	
αποτελεί	 καθοριστικό	 παράγοντα	 για	 την	 αποτελεσματικότητα	 της	 σχολικής	
μονάδας	(Βασιλειάδου	&	Διερωνίτου,	2014).		
			Ο	 	 μετασχηματιστής	 Σύμβουλος	 προσελκύει	 την	 αίσθηση	 της	 δικαιοσύνης,	 της	
υποχρέωσης	 και	 της	 καλοσύνης	 των	 υφισταμένων	 του	 ως	 κίνητρο	 δράσης	 και	
εργασίας	 (Burns,	 1978,	 Sergiovanni,1992.	 όπ.	 αναφ.	 στο	 Wong,	 1998).	 Επιπλέον	
πρέπει	ο	ίδιος	να	διακρίνεται	από	δικαιοσύνη,	εγγύτητα	και	ευπρέπεια	να	έχει	την	
αίσθηση	 της	 δέσμευσης	 απέναντι	 στους	 εκπαιδευτικούς	 της	 Εκπαιδευτικής	 του	
Περιφέρειας	(Wong,	1998).	Οι	μετασχηματιστικοί	Σχολικοί	Σύμβουλοι	ως	"πρότυπα	
ρόλων	 προς	 μίμηση	 από	 τους	 εκπαιδευτικούς"	 οφείλουν	 να	 αποτελούν	 «υψηλά	
πρότυπα	 δεοντολογικής	 και	 ηθικής	 συμπεριφοράς»	 (Brown,	 Trevino	 	 &	 Harrison	
2005).	
			Συνεπώς,	η	άσκηση	καθοδηγητικού	και	συμβουλευτικού	έργου	συνάδει	με	αυτό	
που	 ο	 Μπουραντάς	 	 (2005:197)	 υποστηρίζει	 «ως	 διαδικασία	 επηρεασμού	 της	
σκέψης,	 των	 συναισθημάτων,	 των	 στάσεων	 και	 των	 συμπεριφορών	 μιας	 μικρής	 ή	
μεγάλης,	 τυπικής	 ή	 άτυπης	 ομάδας	 ανθρώπων	 από	 ένα	 άτομο,	 τον	 καθοδηγητή-
Σύμβουλο	 με	 την	 κατάλληλη	 συνεργασία,	 δίνοντας	 τον	 καλύτερό	 τους	 εαυτό,	
προκειμένου	να	υλοποιήσουν	αποτελεσματικούς	στόχους	που	απορρέουν	από	 την	
αποστολή	της	ομάδας	και	τη	φιλοδοξία	της	για	πρόοδο	ή	ένα	καλύτερο	μέλλον».	
			Η	 	 μετακίνηση	 προς	 το	 «μετασχηματιστικό»	 μοντέλο	 καθοδήγησης	 στην	
εκπαίδευση	προκύπτει	από	τις	νέες	πολυποίκιλες	προκλήσεις	που	αναδύθηκαν	στον	
κόσμο	 του	 21ου	 αιώνα	 και	 ειδικά	 στην	 εκπαίδευση	 (Leithwood,	 2002,	 2005,		
Βασιλειάδου	&	Διερωνίτου,	2014:93,	Θεοφιλίδης,	2012:212,	Brown	&	Trevino,	2006:	
599,608).		
						Στη	βάση	της	προαναφερθείσας	θεωρητικής	θεμελίωσης	ο	Σχολικός	Σύμβουλος-	
έχοντας	 ως	 κύρια	 λειτουργικότητα	 του	 ρόλου	 του	 την	 επιστημονική	 και	
παιδαγωγική	 συμπαράσταση	 και	 συμβολή	 στο	 έργο	 των	 εκπαιδευτικών	 της	
Εκπαιδευτικής	του	Περιφέρειας,	καθώς	και	την	επιμορφωτική	δραστηριοποίηση	και	
ενθάρρυνση	 κάθε	 εκπαιδευτικής	 και	 διδακτικής	 προσπάθειας	 των	 εκπαιδευτικών-	
συσχεδιάζει	 την	 εκπαιδευτική	 και	 διδακτική	 πραγματικότητα	 της	 κάθε	 σχολικής	
μονάδας	 της	 Εκπαιδευτικής	 Περιφέρειάς	 του	 επιδιώκοντας	 τον	 συσχετισμό	 κάθε	
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δυνατότητας	 της	εκάστοτε	σχολικής	μονάδας,	αναδεικνύοντας	 τη	διαφορετική	 της	
κουλτούρα	αλλά	και	τη	δική	της	ιδιαίτερη	δυναμική	και	προοπτική.	Η	επίτευξη	αυτή	
εδράζεται	 στις	 αρχές:	 της	 αυτοτέλειας,	 της	 αυτάρκειας,	 της	 ομοιογένειας,	 της	
ισοδυναμίας,	 αλλά	 και	 της	 αγαστής	 συνεργασίας	 μέσω	 της	 αποδοχής	 της	
διαφορετικής	άποψης	αλλά	και	της	δυνατότητας	έκφρασης	της	άποψης	αυτής.	
			Συνεπώς	 η	 σχέση	 καθοδήγησης	 και	 συμβουλευτικής	 είναι	 κατάσταση	
συλλογικότητας	και	συνυπευθυνότητας,	με	τον	Σχολικό	Σύμβουλο	να	αποτελεί	τον	
προωθητή	 της	 προσπάθειας	 αυτής.	 Για	 αυτό	 και	 στο	 πρόσωπο	 του	 Σχολικού	
Συμβούλου	 δεν	 μπορεί	 να	 συνυπάρξει	 το	 χαρακτηριστικό	 του	 συμβούλου	 και	
συμπαραστάτη	 με	 αυτό	 του	 ασκούντος	 διοικητικό	 και	 πειθαρχικό	 έργο	 μέσω	
αξιολογικών	ή	αξιολογητικών	εκφάνσεων	και	δράσεων	επί	του	ίδιου	εκπαιδευτικού	
με	τον	οποίο	η	πρόθεση	είναι	να	συνεργαστεί	σε	μια	κοινή	συλλογική	εκπαιδευτική	
και	 διδακτική	 προσπάθεια.	 Σε	 περίπτωση	 που	 θα	 συνυπάρχουν	 τα	 ανωτέρω	
χαρακτηριστικά	 της	 συμβουλευτικότητας	 και	 της	 άσκησης	 διοικητικού	 ελέγχου	
εγκαθιδρύεται	 η	 καχυποψία	 και	 καταστρέφεται	 κάθε	 προσπάθεια	 προόδου	 και	
οράματος	για	ποιοτική	αναβάθμιση	του	εκπαιδευτικού	και	διδακτικού	έργου	στον	
κάθε	εκπαιδευτικό.	
							Ο	 προτεινόμενος	 στην	 παρούσα	 πρόταση	 συσχεδιασμός	 διαμορφώνεται	
συνεργατικά	 και	 συλλογικά	 μεταξύ	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 και	 του	 Συλλόγου	
Διδασκόντων	της	κάθε	σχολικής	μονάδας	στην	αρχή	εκάστου	εκπαιδευτικού	έτους,	
αλλά	και	με	δυνατότητα	προσαρμογών	κατά	τη	διάρκεια	του	έτους	αυτού	εξαιτίας	
έκτακτων	 προκυπτουσών	 καταστάσεων	 και	 συνθηκών,	 στη	 βάση	 των	 ακόλουθων	
σημείων:	
-Σαφής	 διατύπωση	 των	 στόχων	 της	 σχολικής	 μονάδας	 γενικά	 και	 ειδικά	 κάθε	
σχολικής	τάξης.	
-Καταγραφή	των	«αδύναμων»	πλευρών	τόσο	της	σχολικής	τάξης	ως	σύνολο	όσο	και	
κάθε	επιμέρους	τάξης.	
-Γενικός-	 ενδεικτικός	 προσδιορισμός	 εκπαιδευτικών	 και	 διδακτικών	 ενεργειών,	
πρωτοβουλιών	και	καινοτομιών.	
-Προσδιορισμός	 του	 πλαισίου	 αξιολόγησης	 συνεργατικού	 προσανατολισμού	 και	
λειτουργικότητας	 συγκεκριμένου	 τύπου	 αναφοράς-	 «Φύλλου	 αξιολόγησης»,	 με	
βάση	τα	ακόλουθα	χαρακτηριστικά	(Wiggins,	1998,	Weeden,	2005):	
Α)	 Στόχος	 η	 κάθε	 δυνατή	 βελτίωση	 του	 εκπαιδευτικού	 και	 του	 παρεχόμενου	
εκπαιδευτικού	 και	 διδακτικού	 έργου	 και	 όχι	 «τιμωρητική»	 επιβολή	 οικονομικών	
κυρώσεων	 ή	 εκδιώξεων.	 Συνδυαστικά	 λαμβάνεται	 υπόψη	 ότι	 το	 έργο	 του	
εκπαιδευτικού	 επηρεάζεται	 από	 τους	 εξής	 σημαντικούς	 παράγοντες:	 την	
ιδιαιτερότητα	 της	 προσωπικότητάς	 του,	 το	 γενικότερο	 εκπαιδευτικό	 κλίμα,	 τις	
εργασιακές	 συνθήκες	 και	 τους	 απρόβλεπτους	 παράγοντες	 (Wiggins,	 1998,	 Berry,	
2011).	
Β)	 Το	 «Φύλλο	 αξιολόγησης»	 κατατίθεται	 από	 κάθε	 εκπαιδευτικό	 της	 σχολικής	
μονάδας	 στο	 τέλος	 κάθε	 εκπαιδευτικού	 τριμήνου	 στον	 Διευθυντή	 της	 σχολικής	
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μονάδας.	 Ο	 Διευθυντής	 της	 σχολικής	 μονάδας	 δεν	 αξιολογεί	 παρά	 μόνο	
διεκπεραιώνει	 τη	διαδικασία.	Οι	 λόγοι	αυτής	 της	 επιλογής	συνοψίζονται	στα	εξής	
Scott,	Scott	&	Webber,	2016):		
-Είναι	συνάδερφος	με	τον	οποίο	έρχονται	σε	καθημερινή	επαφή	όλοι	οι	υπόλοιποι	
συνάδερφοι.		
-Μπορεί	 αν	 δεν	 επιλεγεί	 εκ	 νέου	 στη	 θέση	 του	 διευθυντή	 να	 επανέλθει	 ως	
συνάδερφος	με	συναδέρφους	που	αυτός	αξιολόγησε.		
-Υπάρχει	 κίνδυνος	 διατάραξης	 του	 σχολικού	 κλίματος	 εξαιτίας	 ανάδυσης	
φαινομένων	καχυποψίας,	διακρίσεων	ή	ερίδων.	
Γ)	 Ο	 Διευθυντής	 της	 σχολικής	 μονάδας	 συλλέγει	 όλες	 τις	 σχετικές	 αξιολογήσεις.	
Κατόπιν	 συγκαλεί	 τον	 Σύλλογο	 Διδασκόντων	 για	 την	 εξαγωγή	 της	 γενικής	
αποτίμησης	 της	 σχολικής	 μονάδας,	 η	 οποία	 εξάγεται	 στη	 βάση	 των	 επιμέρους	
δεδομένων	 κάθε	 αξιολόγησης	 κάθε	 τάξης,	 όπως	 αξιολογούνται	 από	 τον	
εκπαιδευτικό	κάθε	τάξης.	
Δ)	Η	 γενική	αποτίμηση	κάθε	σχολικής	μονάδας	 κάθε	 τριμήνου	αποστέλλεται	στον	
Σχολικό	Σύμβουλο.	
Ε)	 Ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 μέσω	 των	 αποτιμήσεων	 κρίνει	 την	 αναγκαιότητα	
ανάληψης	 περαιτέρω	 διορθωτικών	 εκπαιδευτικών	 και	 διδακτικών	 ενεργειών-	
«επανορθωτική	 παιδαγωγική	 διάσταση»-	 σε	 κάθε	 σχολική	 μονάδα	 ή	 σε	 σύνολο	
σχολικών	 μονάδων	 που	 παρουσιάζουν	 αντίστοιχες	 εκπαιδευτικές	 και	 διδακτικές	
ανάγκες.		
							Τα	 προαναφερθέντα	 συνεπάγονται	 την	 προώθηση	 της	 αρχής	 της	
συνερευνητικότητας	 για	 την	 εκτίμηση	 των	αλλαγών	που	προωθούνται	σε	 επίπεδο	
τόσο	της	σχολικής	μονάδας	όσο	και	της	κάθε	σχολικής	τάξης	από	τον	εκπαιδευτικό.	
Η	 εκτίμηση	 των	 αλλαγών	 αυτών	 αποτελεί	 απόρροια	 της	 συναξιολόγησης,	 μεταξύ	
Σχολικού	 συμβούλου	 και	 εκπαιδευτικών	 κάθε	 σχολικής	 μονάδας,	 των	
εκπαιδευτικών	και	διδακτικών	αναγκών	που	οδηγούν	στην	απαίτηση	αλλά	και	την	
ανάγκη	των	προκρινόμενων	αλλαγών.	Η	συναξιολόγηση	αυτή	στηρίζεται	στις	αρχές	
της	ευελιξίας,	των	ανάλογων	προσαρμογών,	της	διαφοροποίησης,	της	λελογισμένης	
καινοτομίας	και	της	μαθησιακής	«πολύ-κλαδικότητας/	διεπιστημονικότητας».	
						Στη	 βάση	 αυτή	 η	 αξιολόγηση	 αποτελεί	 μέτρο	 ανατροφοδότησης	 ενεργειών	 με	
στόχο	 τη	 βελτίωση,	 που	 λειτουργεί	 ως	 μια	 συνεχή	 διαδικασία	 συλλογής	 και	
αξιοποίησης	 δεδομένων	 και	 πληροφοριών	 για	 το	 επιτελούμενο	 εκπαιδευτικό	 και	
διδακτικό	έτος	με	στόχο	τη	διαρκή	του	βελτίωση.	
	

ΦΥΛΛΟ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΚΗΣ	ΤΑΞΗΣ	
Σχολείο	 	
Διδακτικό	Έτος	 	
Τάξη	 	
Αριθμός	μαθητών	 	
Χαρακτηριστικά	
ανθρωπογεωγραφίας	 μαθητικού	
δυναμικού	της	τάξης	
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Καταγραφή	 αρχικών	 στόχων	 που	
ετέθησαν	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	
Σχολικό	Σύμβουλο	

	

Επίπεδο	 επίτευξης	 διδακτικών	
στόχων	τάξης	

-1					2					3					4					5+	
	
Σύντομος	σχολιασμός	
	
	

Διδακτικές	 ενέργειες	 που	
αξιοποιήθηκαν	στη	διδασκαλία	

Νεοελληνική	Γλώσσα	
	
	
Μαθηματικά	
	
	
Φυσική		
	
	
Γεωγραφία	
	
	
Μελέτη	Περιβάλλοντος	
	
	
Ιστορία	
	
Αγωγή	του	Πολίτη	
	
	
Θρησκευτικά	
	
	
Αισθητική	Αγωγή	
	
	

Επίπεδο	 επίτευξης	 διδακτικών	
ενεργειών	

-1					2					3					4					5+	
	
Σύντομος	σχολιασμός	
	
	

Είδος	εκπαιδευτικών	και	διδακτικών	
«αδυναμιών»	στη	σχολική	τάξη		

	

Γενική	αποτίμηση	τάξης	τριμήνου	 	
	

	
6. Αρχές	δόμησης	κριτηρίων	επιλογής	Σχολικών	Συμβούλων	
							Οι	αρχές	δόμησης	των	κριτηρίων	επιλογής	των	Σχολικών	Συμβούλων	εξάγονται	
από	 το	 βασικό	 πλαίσιο	 του	 ρόλου	 και	 της	 λειτουργικότητάς	 τους,	 όπως	
επιστημολογικά	 και	 θεωρητικά	 τεκμηριώνονται	 στην	 παρούσα	 πρόταση	 και			
συνοψίζονται	 στα	 ακόλουθα	 για	 τη	 λειτουργικότητα	 και	 το	 έργο	 του	 Σχολικού	
Συμβούλου:	
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-Την	 επιστημονική	 και	 παιδαγωγική	 καθοδήγηση,	 αλλά	 και	 την	 ποιοτική	
αξιολόγηση,	 επιμόρφωση	 και	 στήριξη	 των	 εκπαιδευτικών,	 μέσω	 της	 ενθάρρυνσης	
κάθε	 τους	 προσπάθειας	 που	 θα	 στοχεύει	 στην	 αναβάθμιση	 της	 παρεχόμενης	
εκπαίδευσης.	Η	δραστηριοποίηση	αυτή	 του	Σχολικού	Συμβούλου	έχει	ως	βάση	 το	
αίσθημα	 δικαίου,	 τη	 δημοκρατικότητα,	 της	 αξιοκρατία,	 την	 αδιαβλητότητα,	 την	
αντικειμενικότητα	και	την	επιστημονική	τεκμηρίωση.	
-Συνεργασία	 με	 το	 διδακτικό	 προσωπικό	 κάθε	 σχολικής	 μονάδας	 και	 κάθε	 άλλου	
συναρμόδιου	με	την	εκπαίδευση	επίσημου	φορέα.	
-Κατευθύνει	το	έργο	των	εκπαιδευτικών	των	σχολικών	μονάδων	και	όπου	κρίνεται	
αναγκαίο	 σε	 συνεργασία	 με	 τους	 εκπαιδευτικούς	 παρακολουθεί	 διδασκαλίες	 ή	
εξειδικευμένα	 περιπτώσεις	 μαθητών,	 συμβάλλοντας	 με	 την	 προσωπικότητα,	 τις	
γνώσεις	 και	 την	 εμπειρία	 του	 στην	 ενίσχυση	 της	 εκπαιδευτικής	 και	 διδακτικής	
διαδικασίας,	 με	 στόχο	 τη	 συζήτηση	 και	 την	 εξεύρεση	 λύσεων	 επί	 σημείων	 που	
χρήζουν	 βελτίωσης	 και	 όχι	 με	 πρόθεση	 την	 κατάκριση	 των	 εκπαιδευτικών.	 Το	
μεγαλύτερο	 επίτευγμα	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 είναι	 να	 τον	 θέλουν	 οι	
εκπαιδευτικοί	στην	τάξη	τους.	Να	τον	καλούν	αυτοβούλως	να	παρακολουθήσει	τη	
διδασκαλίας	 τους	και	 να	συζητούν	από	κοινού	 τα	δεδομένα	 της	προς	όφελος	 των	
μαθητών.	Αυτό	βέβαια	αποτελεί	ποιοτικό	 χαρακτηριστικό	που	δεν	μπορεί	 εύκολα	
να	 ελεγχθεί.	 Είναι,	 ωστόσο,	 ευθύνη	 της	 πολιτείας	 να	 βρει	 τους	 κατάλληλους	
τρόπους	και	τα	εχέγγυα	ώστε	να	ενδυναμώσει	αυτήν	την	προοπτική.	Αυτό	αποτελεί	
και	την	κύρια	πρόθεση	της	παρούσας	πρότασης.	
-Οργανώνει	 την	 επιμορφωτική	 δραστηριότητα	 στη	 βάση	 δεδομένων	 που	
προκύπτουν	 από	 την	 αξιολόγηση	 πραγματικών	 εκπαιδευτικών	 και	 διδακτικών	
αναγκών	 των	 εκπαιδευτικών	 και	 των	 σχολικών	 μονάδων	 της	 Εκπαιδευτικής	 του	
Περιφέρειας.	
-Συμμετέχει	στην	αξιολόγηση	στη	βάση	της	λειτουργίας	που	προαναφέρθηκε	στην	
παρούσα	πρόταση	επισημαίνοντας	σε	κάθε	περίπτωση	ότι	στόχος	της	αξιολόγησης	
πρέπει	 να	 είναι	 η	 έμφαση	 στον	 εντοπισμό	 αδυναμιών	 όχι	 του	 εκπαιδευτικού	 ως	
πρόσωπο,	 αλλά	 ως	 καταγραφή	 δεδομένων	 και	 αναζήτησης	 τρόπων	 γενικότερης	
διαχείρισης	 των	 «αδύναμων»	 εκπαιδευτικών	 και	 διδακτικών	 σημείων	 και	
καταστάσεων.	 Αυτή	 η	 προοπτική	 αναιρεί	 προκαταλήψεις	 και	 καχυποψίες	 του	
παρελθόντος	 και	 αίρει	 το	 «παιδαγωγικό	 ατόπημα»	 της	 πλήρους	 ανυπαρξίας	
αξιολόγησης,	που	ωθεί	σε	παθογενείς	καταστάσεις.	Και	επειδή	είναι	δεδομένο	ότι	
σχεδόν	 όλοι	 οι	 συμμετέχοντες	 σε	 μια	 διαδικασία	 επιλογή	 ή	 αξιολόγησης	
αμφισβητούν	 τόσο	 τη	 διαδικασία	 επιλογής	 όσο	 και	 της	 αξιολόγησης,	 εκτός	 από	
εκείνους	που	επιλέγονται	ή	θα	αξιολογηθούν	με	το	μέγιστο	αξιολογικό	κριτήριο,	για	
αυτό	 και	 το	 σύστημα	 τόσο	 της	 αξιολόγησης	 όσο	 και	 της	 επιλογής	 των	 Σχολικών	
Συμβούλων	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 συναπόφαση	 συναρμοδίων	 φορέων	 και	 των	
εκπαιδευτικών,	να	είναι	αδιάβλητο	και	κοινής	αποδοχής	και	όχι	μόνο	απόφαση	του	
Υπουργείου.	
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7. Προϋποθέσεις	και	Διαδικασία	επιλογής	Σχολικών	Συμβούλων	Πρωτοβάθμιας	
και	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	

						Η	θητεία	των	Σχολικών	Συμβούλων	προτείνεται	να	είναι	4ετής,	με	δεδομένο	ότι	
τόσο	 η	 διαχρονική	 εμπειρία	 όσο	 και	 τα	 όσα	 συντελούνται	 αναλόγως	 στον	 διεθνή	
χώρο	δεικνύουν	ότι	τα	4	εκπαιδευτικά	έτη	είναι	επαρκής	χρόνος	για	να	μπορέσει	να	
ασκήσει	 με	 άνεση	 ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 τα	 καθήκοντά	 του	 και	 να	 ολοκληρώσει	
κύκλους	 δραστηριοποίησης	 αλλά	 και	 να	 παράσχει	 ώριμο	 έργο.	 Η	 ανωτέρω	
τοποθέτηση	πιστοποιείται	τόσο	στον	νόμο	1566/1985	όσο	και	στον	νόμο	2188/1994	
(ΦΕΚ	18).	
						Ο	 κάθε	 Σχολικός	 Σύμβουλος	προτείνεται	 να	παραμένει	 στην	 ίδια	 Εκπαιδευτική	
Περιφέρεια	έως	2	θητείες.	Μετά	να	έχει	 το	δικαίωμα	να	ανανεώνει	 τη	θητεία	για	
μία	τετραετία	σε	άλλη	Εκπαιδευτική	Περιφέρεια	και	αν	το	επιθυμεί	να	επιστρέφει	
στην	αρχική	Εκπαιδευτική	Περιφέρεια	μετά	το	πέρας	της	θητείας	αυτής		Η	πρόταση	
αυτή	 κινείται	 στη	 λογική	 ότι	 απαιτείται	 ένα	 είδος	 ανανέωσης	 στα	 πρόσωπα,	 να	
μένει	 ενεργό	 το	 ενδιαφέρον	 της	 διαφορετικότητας	 και	 της	 καινοτομίας	 και	
ταυτόχρονα	 να	 παρεμποδίζονται	 αντιλήψεις	 «καθεστωτικού»	 αντίληψης,	 όσο	
επιτυχημένο	 και	 παραγωγικό	 κι	 αν	 είναι	 το	 έργο	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	σε	μια	
Εκπαιδευτική	Περιφέρεια.	
						Σε	 περίπτωση	 μη	 επανεπιλογής	 Σχολικού	 Συμβούλου	 επιστρέφει	 σε	 σχολική	
μονάδα	που	 επιθυμεί	 με	αυτοδίκαιη	 ίδρυση	προσωποπαγούς	 οργανικής	 θέσης,	 η	
οποία	θα	ακολουθεί	όλα	τα	προβλεπόμενα	των	άλλων	οργανικών	θέσεων.		
						Σε	 κάθε	 Σχολικό	 Σύμβουλο	 χορηγείται	 επίδομα	 θέσης	 ανάλογο	 του	 επιπέδου	
ευθύνης	 του	 έργου	 του.	Οπωσδήποτε	αυτό	 το	 επίδομα	θέσης	 θα	πρέπει	 να	 είναι	
ανώτερο	 του	 Διευθυντή	 σχολικής	 μονάδας,	 ώστε	 	 να	 διασφαλίζεται	 μέρος	 του	
κύρους	του	τόσο	σε	σχέση	με	τον	Διευθυντή	της	σχολικής	μονάδας	όσο	και	με	τους	
εκπαιδευτικούς.		Σε	αυτό	μπορεί	να	συμβάλει	και	για	τον	λόγο	αυτό	προτείνεται,	με	
τις	ανάλογες	προσαρμογές	στις	σύγχρονες	συνθήκες,	η	σχετική	ρύθμιση	του	νόμου	
1566/1985	(άρθρο	57,	παράγραφος	2,	σε	συνδυασμό	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	
25	 παράγραφος	 1	 του	 ίδιου	 νόμου),	 όπου	 ορίζεται	 ότι:	 «Στους	 Σχολικούς	
Συμβούλους	απονέμεται	 	με	απόφαση	του	Υπουργού	Παιδείας	για	τη	διάρκεια	της	
θητείας	 τους	 ο	 βαθμός	 του	 Παρέδρου	 του	 Παιδαγωγικού	 Ινστιτούτου	 (σήμερα	
Ινστιτούτου	 Εκπαιδευτικής	 Πολιτικής)	 και	 καταβάλλονται	 οι	 αντίστοιχες	 αποδοχές	
του	Επίκουρου	Καθηγητή	ΑΕΙ».		
						Οι	 Σχολικοί	 Σύμβουλοι	 επιλέγονται	 από	 Συμβούλιο	 Επιλογής	 Σχολικών	
Συμβούλων	του	οποίου	η	συγκρότηση	πραγματοποιείται	από	τον	Υπουργό	Παιδείας	
και	όλη	η	διαδικασία	προγραμματίζεται	και	περατώνεται	στο	Υπουργείο	Παιδείας,	
ώστε:	 α)	 Να	 αποδίδεται	 το	 ανάλογο	 κύρος	 στη	 διαδικασία	 επιλογής	 και	 β)	 να	
διασφαλίζεται		η	ισότητα	της	διαδικασίας	προς	όλους	τους	συμμετέχοντες.	
						Το	Συμβούλιο	Επιλογής	Σχολικών	Συμβούλων	προτείνεται	 να	απαρτίζεται	από	
επτά	 (7)	 μέλη,	 των	 οποίων	 η	 αποζημίωση	 θα	 καλυφθεί	 από	 τα	 σχετικώς	
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προβλεπόμενα	 σε	 αντίστοιχες	 διαδικασίες.	 Ειδικότερα,	 η	 συγκρότηση	 του	
Συμβουλίου	Επιλογής	έχει	ως	εξής:	
Α)	 Τρία	 (3)	 μέλη	 Διδακτικού	 και	 Ερευνητικού	 Προσωπικού	 (ΔΕΠ)	 με	 τους	
αναπληρωματικούς	 τους.	 Για	 την	 επιλογή	 των	 μελών	 ΔΕΠ	 ο	 Υπουργός	 Παιδείας	
προβαίνει	σε	πρόσκληση	ενδιαφέροντος	προς	τα	μέλη	ΔΕΠ	των	ΑΕΙ	της	Ελλάδος	με	
προϋπόθεση	τη	συνάφεια	του	γνωστικού	τους	αντικειμένου	με	την	Παιδαγωγική	και	
τη	Διδακτική	αλλά	και	επιστημών	που	συνδέονται	με	την	εκπαίδευση	(Αναπτυξιακή	
και	 Εκπαιδευτική	 Ψυχολογία,	 Κοινωνιολογία	 της	 Εκπαίδευσης).	 Η	 επιλογή	 των	
μελών	ΔΕΠ	θα	γίνεται	από	3μελή	Επιτροπή	στελεχών	του	Υπουργείου	Παιδείας	που	
συγκροτεί	ο	Υπουργός,	ο	οποίος	και	εγκρίνει	την	τελική	επιλογή.			
Β)	 Ένα	 (1)	 μέλος	 του	 Ινστιτούτου	 Εκπαιδευτικής	 Πολιτικής	 (ΙΕΠ),	 με	 τον	
αναπληρωματικό	 του.	 Η	 επιλογή	 γίνεται	 με	 πρόσκληση	 ενδιαφέροντος	 του	
Προέδρου	του	ΙΕΠ	από	τα	μέλη	του	ΙΕΠ	και	με	τα	ίδια	κριτήρια	που	προτείνονται	για	
την	επιλογή	μελών	ΔΕΠ	στο	αντίστοιχο	Συμβούλιο.	
Γ)	Έναν	(1)	Δικαστικό	του	Διοικητικού	Εφετείου	με	τον	αναπληρωτή	του,	ο	οποίος	
δεν	θα	έχει	δικαίωμα	βαθμολόγησης	αλλά	θα	ελέγχει	την	τήρηση	της	νομιμότητας	
όλης	 της	 διαδικασίας,.	 Η	 επιλογή	 του	 τακτικού	 μέλους	 και	 του	 αναπληρωτή	 του	
γίνεται	 κατόπιν	 προσκλήσεως	 του	 Υπουργού	 Παιδείας	 προς	 τον	 Πρόεδρο	 του	
Διοικητικού	Εφετείου	Αθηνών.	
Δ)	Δυο	(2)	αιρετούς	εκπροσώπους	των	εκπαιδευτικών	και	των	αναπληρωματικών	
τους,	ανάλογα	με	την	βαθμίδα	επιλογής	Σχολικών	Συμβούλων	(είτε	Πρωτοβάθμιας	
είτε	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης),	 οι	 οποίοι	 θα	 επιβλέπουν	 όλη	 τη	 σχετική	 τη	
διαδικασία	έως	και	 τη	συνέντευξη,	χωρίς	όμως	να	έχουν	δικαίωμα	βαθμολόγησης	
των	 υποψηφίων	 προκειμένου	 να	 αποφεύγονται	 αντιλήψεις	 περί	 μεροληψίας	 ή	
υπόνοιες	εξυπηρέτησης	συμφερόντων.	
					Τα	τρία	μέλη	ΔΕΠ	και	ο	εκπρόσωπος	του	ΙΕΠ	βαθμολογούν	με	βάση	την	κλίμακα	
1	 έως	 6	 τεκμηριώνοντας	 την	 ψήφο	 τους	 για	 τα	 πεδία:	 α)	 Παιδαγωγική	 και	
οργανωτική	 συγκρότηση,	 β)	 Επάρκεια	 γνώσης	 εκπαιδευτικών	 ζητημάτων	 και	 της	
σχετικής	 νομοθεσίας,	 γ)	 Επικοινωνιακή	 και	 εκφραστική	 ικανότητα	 τεκμηρίωση	
παιδαγωγικών	και	εκπαιδευτικών	επιχειρημάτων.	
					Το	 Συμβούλιο	 προτείνεται	 να	 έχει	 δικαίωμα,	 έστω	 και	 πλειοψηφικά,	 να	
απορρίψει	 υποψηφίους	 για	 τους	 οποίους	 κρίνει	 ότι	 δεν	 έχουν	 την	 απαιτούμενη	
παιδαγωγική	 συγκρότηση	 και	 γενικότερη	 επάρκεια.	 Λόγο	 επ΄	 αυτού	 έχει	 τόσο	 το	
δικαστικό	μέλος	του	Συμβουλίου	όσο	και	οι	δυο	αιρετοί	του	κλάδου.	
	
8. Δομή	 μοριοδότησης	 επιλογής	 Σχολικών	 Συμβούλων	 Πρωτοβάθμιας	 και	

Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	 	
Α)	 Οι	 κύριοι	 άξονες	 δόμησης	 των	 κριτηρίων	 για	 την	 επιλογή	 των	 Σχολικών	

Συμβούλων	προέκυψαν	από	τα	εξής	δεδομένα:	
-Από	τη	διαχρονική	αναφορά	ανάλογων	αξόνων	στη	σχετική	ελληνική	νομοθεσία.	
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-Από	 τη	 σχετική	 διερεύνησης	 των	 εξελίξεων	 και	 του	 χαρακτήρα	 που	 έχει	 λάβει	 η	
εκπαίδευση	στη	σύγχρονη	εποχή.		
-Από	τα	όσα	σχετικά	επιτάσσει	το	επιστημονικό	πεδίο	της	Οργάνωσης	και	Διοίκησης	
της	 Εκπαίδευσης,	 όπως	 καταγράφονται	 στη	 σχετική	 βιβλιογραφία	 αλλά	 και	
διαπιστώνονται	από	ανάλογα	έγκυρα	επιστημονικά	διερευνητικά	πορίσματα.	
					Στη	βάση	της	ανωτέρω	λογικής	αλλά	και	ανάλογα	παραδείγματα	εκπαιδευτικών	
συστημάτων	άλλων	χωρών	οι	άξονες	δομής	των	κριτηρίων	μοριοδότησης	είναι	οι	
εξής:	
-Επιστημονική	και	παιδαγωγική	κατάρτιση	και	συγκρότηση	(σπουδές,	επιμόρφωση,	
παιδαγωγική	δραστηριότητα,	συγγραφικό	έργο)	
-Εκπαιδευτική	και	Διδακτική	προϋπηρεσία	
-Άσκηση	καθοδηγητικού	και	διοικητικού	έργου	
-Προφίλ	 προσωπικότητας-συνέντευξη	 (Παιδαγωγική	 και	 οργανωτική	 συγκρότηση,	
Επάρκεια	 γνώσης	 εκπαιδευτικών	 ζητημάτων	 και	 της	 σχετικής	 νομοθεσίας,		
Επικοινωνιακή	 και	 εκφραστική	 ικανότητα	 τεκμηρίωση	 παιδαγωγικών	 και	
εκπαιδευτικών	επιχειρημάτων)		
	
Β)	Προϋποθέσεις	συμμετοχής	υποψηφίων	στη	διαδικασία	επιλογής		
1η	Προϋπόθεση:		
15	 εκπαιδευτικά	 έτη	 υπηρεσίας	 εκ	 των	 οποίων	 τα	 10	 διδακτικά	 ως	 μόνιμος	
εκπαιδευτικός.	 Διδακτικά	 έτη	 θεωρούνται	 τα	 έτη	 που	 ο	 υποψήφιος	 ήταν	
Περιφερειακός	 Διευθυντής	 ή	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 ή	 Συντονιστής	 Εκπαιδευτικού	
έργου	ή	Διευθυντής	σχολείου	(είτε	Πολυθεσίου	είτε	Ολιγοθεσίου)	ή	Υποδιευθυντής	
σχολείου	 ή	 Υπεύθυνος	 εκπαιδευτικών	 προγραμμάτων	 ή	 για	 τις	 γυναίκες	
εκπαιδευτικούς	η	περίοδος	της	εγκυμοσύνης	με	δεδομένο	ότι	η	μητρότητα	είναι	μια	
παιδαγωγική	σχέση	που	χρήζει	με	έμμεσο	τρόπο	διδακτικής	διαχείρισης.	
2η	Προϋπόθεση:	
Πιστοποιημένη	 γνώση	ΤΠΕ	 επιπέδου	Β.	Η	περαιτέρω	πιστοποιημένη	 γνώση	ΤΠΕ	
δεν	μοριοδοτείται.		
3η	Προϋπόθεση:		
Ο/Η	 υποψήφιος/α	 να	 έχει	 τουλάχιστον	 ακόμη	 5	 έτη	 εκπαιδευτικής	 υπηρεσίας	
από	την	έναρξη	της	θητείας	του	Σχολικού	Συμβούλου	πριν	τη	συνταξιοδότηση.		
	

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ	ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ	ΚΑΙ	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	

1ο	Άξονας	
Επιστημονική	και	Παιδαγωγική	κατάρτιση	και	συγκρότηση	

(σπουδές,	επιμόρφωση,	συγγραφικό	έργο)	
ΣΠΟΥΔΕΣ	

	 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ	 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	
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Διδακτορικό	Δίπλωμα	της	
ημεδαπής	 ή	
αναγνωρισμένο	 από	 το	
ΔΟΑΤΑΠ		
	
(μοριοδοτείται	
ανεξάρτητα	 από	 το	 αν	 το	
αντικείμενό	 του	 εμπίπτει	
άμεσα	 στις	 Επιστήμες	 της	
Εκπαίδευσης)	

6	 Αποτελεί	το	υψηλότερο	
δίπλωμα	πιστοποίησης	
της	επιστημονικής	
εγκυρότητας	και	
συγκρότησης	του	
υποψηφίου.	

Η	μοριοδότηση	προκύπτει	
αναλογικά	με	τη	συνήθη	

αναφορά	στα	
Προγράμματα	

Διδακτορικών	Σπουδών	
των	ελληνικών	ΑΕΙ,	όπου	
συνήθως	ως	ανώτατο	όριο	

δίνεται	τα	6	έτη	
ολοκλήρωση	της	

Διδακτορικής	Διατριβής.	
Συνεπώς	1	μονάδα	έτους	
1	μόριο	και	συνολικά	
αντιστοιχεί	σε	6	μόρια.	

2ο	 Διδακτορικό	 ή	
Μεταδιδακτορικό	 της	
ημεδαπής	 ή	
αναγνωρισμένο	 από	 το	
ΔΟΑΤΑΠ	
	

3	
(όταν	το	αντικείμενό	του	
εμπίπτει	στις	Επιστήμες	

της	Εκπαίδευσης)	
1	

(όταν	το	αντικείμενό	του	
δεν	εμπίπτει	άμεσα	στις	

Επιστήμες	της	
Εκπαίδευσης)	

Το	2ο	Διδακτορικό	
μοριοδοτείται	διότι	

δηλώνει	το	ενδιαφέρον	
του	υποψηφίου	για	

συνεχή	ενημέρωση	στον	
χώρο	των	επιστημών	και	

της	έρευνας	
ενδυναμώνοντας	την	
επιστημονική	του	

οντότητα	και	επάρκεια.	
Η	τεκμηρίωση	της	

μοριοδότησης	ακολουθεί	
τα	ίδια	λογική	με	

ανωτέρω	αλλά	κατά	το	
ήμισυ,	διότι	έχει	ήδη	

τεκμηριωθεί	η	
επιστημονική	επάρκεια	
και	εγκυρότητα	του	

υποψηφίου.	
Κατά	 ανώτατο	
μοριοδότηση	
διδακτορικών	

9	 	
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Μεταπτυχιακό	Δίπλωμα	
(120	 ECTS)	 της	 ημεδαπής	
ή	αναγνωρισμένο	από	 το	
ΔΟΑΤΑΠ		
	
	
(μοριοδοτείται	
ανεξάρτητα	 από	 το	 αν	 το	
αντικείμενό	 του	 εμπίπτει	
άμεσα	 στις	 Επιστήμες	 της	
Εκπαίδευσης	

2	 Η	μοριοδότηση	του	
Μεταπτυχιακού	

Διπλώματος	ακολουθεί	
την	ίδια	λογική	

τεκμηρίωσης	με	τη	
μοριοδότηση	του	
Διδακτορικού	
Διπλώματος.	

Μεταπτυχιακό	Δίπλωμα	
των	120	ECTS	αντιστοιχεί	
σε	2	έτη	ή	4	ακαδημαϊκά	
εξάμηνα	μεταπτυχιακών	
σπουδών,	όπως	συνήθως	

προβλέπεται	στα	
προγράμματα	

μεταπτυχιακών	σπουδών	
της	ημεδαπής	και	

αλλοδαπής	
Μεταπτυχιακό	Δίπλωμα		
(90	ECTS)	της	ημεδαπής	ή	
αναγνωρισμένο	 από	 το	
ΔΟΑΤΑΠ		
	
(μοριοδοτείται	
ανεξάρτητα	 από	 το	 αν	 το	
αντικείμενό	 του	 εμπίπτει	
άμεσα	 στις	 Επιστήμες	 της	
Εκπαίδευσης	

1,5	 Μεταπτυχιακό	Δίπλωμα	
των	90	ECTS	αντιστοιχεί	

σε	1,5	έτη	ή	3	ακαδημαϊκά	
εξάμηνα	μεταπτυχιακών	
σπουδών,	όπως	συνήθως	

προβλέπεται	στα	
προγράμματα	

μεταπτυχιακών	σπουδών	
της	ημεδαπής	και	

αλλοδαπής.	
Κάθε	 επόμενο	
Μεταπτυχιακό	 Δίπλωμα	
της	 ημεδαπής	 ή	
αναγνωρισμένο	 από	 το	
ΔΟΑΤΑΠ	
Των	120	ECTS		
μοριοδοτείται	 μόνο	 αν	 το	
αντικείμενό	 του	 εμπίπτει	
άμεσα	 στις	 Επιστήμες	 της	
Εκπαίδευσης		

1	 Ισχύει	η	ίδια	λογική	
τεκμηρίωσης	με	τα	

Διδακτορικά	διπλώματα	

Κάθε	 επόμενο	
Μεταπτυχιακό	Δίπλωμα	
των	90	ECTS		

0,50	 Ισχύει	η	ίδια	λογική	
τεκμηρίωσης	με	τα	

Διδακτορικά	διπλώματα	
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μοριοδοτείται	 μόνο	 αν	 το	
αντικείμενό	 του	 εμπίπτει	
άμεσα	 στις	 Επιστήμες	 της	
Εκπαίδευσης		
Κατ΄	 ανώτατο	
μοριοδότηση	 επόμενων	
του	 πρώτου	
μεταπτυχιακών		

2	 	

Κατ΄	 ανώτατο	
μοριοδότηση	
μεταπτυχιακών	
διπλωμάτων		

4	 	

2ο	Πτυχίο	ΑΕΙ	ή	ΤΕΙ	πέραν	
του	 βασικού	 πτυχίου	
διορισμού	 της	 ημεδαπής	
ή	αναγνωρισμένο	από	 το	
ΔΟΑΤΑΠ		

2	 Στη	βάση	της	αναλογίας	
που	προαναφέρθηκε	για	

τα	προηγούμενα	
διπλώματα	

Κάθε	επόμενο	πτυχίο	ΑΕΙ	
ή	 ΤΕΙ	 της	 ημεδαπής	 ή	
αναγνωρισμένο	 από	 το	
ΔΟΑΤΑΠ	

1	 	

Κατ΄	 ανώτατο	
μοριοδότηση	 επιπλέον	
πτυχίων	 πέραν	 του	 2ου	
πτυχίου	

3	 	

Ξένη	 γλώσσα	 επιπέδου	
Β2	

0,25	 Η	αναλογία	της	
μοριοδότησης	είναι	κατά	
το	ήμισυ	της	1	μονάδας	

έτους,	διότι	η	ξένη	
γλώσσα	δεν	είναι	

αναγκαιότητα	κατάρτισης	
επί	του	αντικειμένου	του	
έργου	που	θα	ασκήσει	ο	
Σχολικός	Σύμβουλος.	Είναι	
ωστόσο	ένα	προσόν	για	
περαιτέρω	διερεύνηση	
και	κατάρτιση	επί	του	

αντικειμένου	
Ξένη	γλώσσα	επιπέδου	Γ1	 0,50	 	
Ξένη	γλώσσα	επιπέδου	Γ2	 0,75	 	
Κάθε	 άλλη	 ξένη	 γλώσσα	 0,25	 	
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επιπέδου	Γ1	
Κάθε	 άλλη	 ξένη	 γλώσσα	
επιπέδου	Γ2	

0,50	 	

Στη	 μοριοδότηση	 της	
ξένης	 γλώσσας	
προσμετράται	 η	
μοριοδότηση	 του	
ανώτερου	 πτυχίου	 και	
κατ΄	ανώτατο	συνολικά	

2	 	

Σύνολο	 μοριοδότησης	
σπουδών	

20	 	

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	&	ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	
2ετής	 μετεκπαίδευση-	
Διδασκαλείο	
Πρωτοβάθμιας	
Εκπαίδευσης	

1	 Το	Διδασκαλείο	λαμβάνει	
μοριοδότηση	1	και	όχι	2	

μονάδων	για	κάθε	μονάδα	
έτους,	διότι	πλέον	δεν	
υφίσταται	λειτουργία	
Διδασκαλείου	και	
υποψηφίου	που	θα	
επιθυμούσαν	να	

φοιτήσουν	σε	αυτό	και	να	
μοριοδοτηθούν	δεν	έχουν	

αυτή	τη	δυνατότητα,	
χωρίς	δική	τους	
υπαιτιότητα.	

Ετήσια	 Επιμόρφωση	
Δευτεροβάθμιας	
Εκπαίδευσης	 (ΣΕΛΔΕ,	
ΣΕΛΜΕ,	ΠΑΤΕΣ)	

1	 1	μονάδα	μοριοδότησης	
για	κάθε	μονάδα	έτους	

Κάθε	 είδους	 6μηνων	
επιμορφώσεων	 	 και	
σεμινάρια	 400	 και	 άνω	
ωρών		συνολικά	

0,25	ανά	επιμόρφωση	και	
κατ΄	ανώτατο	όριο	1	

Τα	σεμινάρια	των	400	
ωρών	κατά	αναλογία	5	
ώρες	ημερησίως,	όπως	
συνήθως	γίνεται	στα	

σεμινάρια	αυτά	είτε	είναι	
διά	ζώσης	είτε	είναι	

διαδικτυακά	ξεπερνούν	
τις	εργάσιμες	ημέρες	του	
τριμήνου	και	για	αυτό	στη	
μοριοδότηση	εντάσσονται	
στην	6μηνη	επιμόρφωση.	
Ομοίως	και	τα	σεμινάρια	
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των	άνω	των	400	ωρών	
Κάθε	 είδους	 3μηνων	
επιμορφώσεων	 	 και	
σεμινάρια	λιγότερων	 των	
400	ωρών	συνολικά	

0,10	ανά	επιμόρφωση	και	
κατ΄	ανώτατο	όριο	0,50	

	

Κατ΄	 ανώτατο	 όριο	
μοριοδότηση	 σεμιναρίων	
συνολικά	

1,50	 	

Κατ΄	 ανώτατο	 όριο	
μοριοδότηση	
μετεκπαίδευσης	 και	
σεμιναρίων	συνολικά	

4	 	

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ	ΕΡΓΟ	
Μονογραφίες	 ή	 ως	
δεύτερος	 συγγραφέας	
βιβλίου	 εκδοθείσες	 σε	
έγκριτους	 εκδοτικούς	
οίκους	 με	 συναφές	 των	
επιστημών	 της	
εκπαίδευσης	
περιεχόμενο	

0,50	ανά	έργο	και	κατ΄	
ανώτατο	2	

	

Μονογραφίες	 ή	 ως	
δεύτερος	 συγγραφέας	
βιβλίου	 εκδοθείσες	 σε	
έγκριτους	 εκδοτικούς	
οίκους	 με	 παρεμφεφές	
των	 επιστημών	 της	
εκπαίδευσης	
περιεχόμενο	
(λογοτεχνικά,	 ιστορικά,	
κοινωνικά)	

0,25	ανά	έργο	και	κατ΄	
ανώτατο	1	

	

Συγγραφή	 άρθρων	 σε	
έγκριτα	 ελληνικά	 ή	
διεθνή	 επιστημονικά	
περιοδικά	 με	 κριτές	 είτε	
αυτόνομα	 είτε	 με	 έναν	
ακόμη	συσυγγραφέα	

0,10	ανά	δημοσίευση	και	
κατ΄	ανώτατο	1	

	

Συμμετοχή	 σε	 ομάδα	
συγγραφής	 σχολικών	
εγχειριδίων	

0,50	ανά	έργο	και	κατ΄	
ανώτατο	1	

	

Δημοσιεύσεις	 σε	 0,10	ανά	δημοσίευση	και	 	
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πρακτικά	 ελληνικών	 ή	
διεθνών	 συνεδρίων	 με	
κριτές	

κατ΄	ανώτατο	1	

Κατ΄	 ανώτατο	 όριο	
μοριοδότηση	
συγγραφικού	 έργου	
συνολικά	

6	 	

ΣΥΝΟΛΟ	ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	
1ου	ΑΞΟΝΑ	

30	 	

	 	 	
2ος	Άξονας	

Εκπαιδευτική	και	Διδακτική	προϋπηρεσία	
(μοριοδοτείται	κάθε	υπηρεσιακό	έτος	πέρας	των	απαιτούμενων	για	τη	συμμετοχή	

στη	διαδικασία	επιλογής	στη	θέση	του	Σχολικού	Συμβούλου	έως	τα	35	έτη,	
ανεξάρτητα	αν	ο	υποψήφιος	υπηρετούσε	σε	φορέα	ή	αν	ήταν	σε	κάθε	είδους	άδεις	

εκτός	της	άδειας	άνευ	αποδοχών)	
Κάθε	 έτος	 εκπαιδευτικής	
υπηρεσίας	 πέραν	 των	
απαιτούμενων		

0,25	ανά	έτος	και	κατ΄	
ανώτατο	5	

	

Αυτόνομο	διδακτικό	έργο	
σε	ΑΕΙ	ή	ΤΕΙ	

0,50	για	κάθε	ακαδημαϊκό	
εξάμηνο	διδασκαλίας	και	

κατ΄	ανώτατο	2	

	

Αυτόνομο	διδακτικό	έργο	
σε	 κάθε	 άλλο	
θεσμοθετημένο	 φορέας	
εκτός	από	ΑΕΙ	ή	ΤΕΙ	

0,25	για	κάθε	ακαδημαϊκό	
εξάμηνο	και	κατ΄	ανώτατο	

1	

	

ΣΥΝΟΛΟ	ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	
2ου	ΑΞΟΝΑ	

8	 	

	 	 	
	 	 	

3ος	Άξονας	
Άσκηση	Καθοδηγητικού	και	Διοικητικού	έργου	

Άσκηση	 καθοδηγητικού	
και	 συμβουλευτικού	
έργου	 ως	 Σχολικός	
Σύμβουλος	ή	Συντονιστής	
Εκπαίδευσης	

0,25	ανά	κάθε	έτος	και	
κατ΄	ανώτατο	4	

	

Άσκηση	 διοικητικού	
έργου	 σε	 κάθε	 άλλο	
φορέα	 της	 δημόσιας	
εκπαίδευσης	 (Διευθυντής	

0,25	ανά	κάθε	έτος	και	
κατ΄	ανώτατο	2	
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εκπαίδευσης,	
Προϊστάμενος	 γραφείου	
εκπαίδευσης,	 Διευθυντής	
Υπουργείου	 Παιδείας,	
Διευθυντής	 Οργανισμού	
Υπουργείου	 Παιδείας,	
θέση	 στο	 Παιδαγωγικό	
Ινστιτούτο	 ή	 στο	
Ινστιτούτο	 Εκπαιδευτικής	
Πολιτικής)			
Διευθυντής	 Σχολικής	
Μονάδας	
(συμπεριλαμβάνονται	 και	
οι	 ασκούντες	 διευθυντικό	
έργο	 και	 σε	 Ολιγοθέσια	
Δημοτικά	Σχολεία)	

0,20	ανά	έτος	και	κατ΄	
ανώτατο	2	

Η	ανώτατη	μοριοδότηση	
συνεπάγεται	10	

εκπαιδευτικά	άσκηση	
των	καθηκόντων	του	
Διευθυντή	σχολικής	

μονάδας	
Υποδιευθυντής	 Σχολικής	
μονάδας,	 Υπεύθυνος	
Κέντρου	Περιβαλλοντικής	
Εκπαίδευσης,	 ΚΕΣΥΠ,	
Γραφείο	 ΣΕΠ,	 Υπεύθυνος	
ΕΚΦΕ,	 Υπεύθυνος	
ΠΛΗΝΕΤ,	 Υπεύθυνος	
Συμβουλευτικού	Σταθμού	
Νέων	

0,10	ανά	έτος	και	κατ΄	
ανώτατο	1	

Η	ανώτατη	μοριοδότηση	
συνεπάγεται	10	

εκπαιδευτικά	άσκηση	
των	καθηκόντων	του	
Διευθυντή	σχολικής	

μονάδας	

Συμμετοχή	 σε	
ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ	

0,20	ανά	έτος	και	κατ΄	
ανώτατο	1	

Πρόβλεψη	για	συμμετοχή	
περίπου	5	ετών	

Συμμετοχή	 σε	 Συμβούλιο	
επιλογής	 Σχολικών	
Συμβούλων	

1	 Πρόβλεψη	για	συμμετοχή	
περίπου	1	έτους	

ΣΥΝΟΛΟ	ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	
3ου	ΑΞΟΝΑ	

11	 	

	 	 	
4ος	Άξονας	

Προφίλ	προσωπικότητας-συνέντευξη	
(α)	Παιδαγωγική	και	οργανωτική	συγκρότηση,	β)	Επάρκεια	γνώσης	εκπαιδευτικών	

ζητημάτων	και	της	σχετικής	νομοθεσίας,	γ)		Επικοινωνιακή	και	εκφραστική	
ικανότητα	τεκμηρίωση	παιδαγωγικών	και	εκπαιδευτικών	επιχειρημάτων)	

ΣΥΝΟΛΟ	ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	
4ου	ΑΞΟΝΑ	

6	κατ΄ανώτατο	
αντιστοιχούν	2	μόρια	ανά	

άξονα	

Η	μοριοδότηση	του	
προφίλ	προσωπικότητας-
συνέντευξης	καλύπτει	το	
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1/9	της	συνολικής	
μοριοδότησης	επιλογής	

και	συνεπώς	δεν	
επηρεάζει	την	δίκαιη	
επιλογή	των	Σχολικών	
Συμβούλων	παρά	μόνο	
πιστοποιεί	την	επάρκεια	
του	υποψηφίου	στους	
άξονες	αναφοράς	

ΑΝΩΤΑΤΟ	 ΣΥΝΟΛΟ	
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	 ΟΛΩΝ	
ΤΩΝ		ΑΞΟΝΩΝ	

55	 	

	
	

ΦΥΛΛΟ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΠΡΟΦΙΛ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ	ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	
Αξιολογούμενα	στοιχεία	 Αξιολογικές	Μονάδες	(από	0	έως	2	με	δεκαδική	

διαβάθμιση	για	κάθε	άξονα)	
Αριθμητικώς	 Ολογράφως	 Τεκμηρίωση	

Παιδαγωγική	 και	
οργανωτική	συγκρότηση	

	 	 	

Επάρκεια	 γνώσης	
εκπαιδευτικών	
ζητημάτων	 και	 της	
σχετικής	νομοθεσίας	

	 	 	

Επικοινωνιακή	 και	
εκφραστική	 ικανότητα	
τεκμηρίωση	
παιδαγωγικών	 και	
εκπαιδευτικών	
επιχειρημάτων		

	 	 	

Σύνολο	 αξιολόγησης	
προσωπικού	 προφίλ-
συνέντευξης	υποψηφίου	

	 	 	

	
	

Ονοματεπώνυμο	
	και	υπογραφή		

αξιολογητή	
	
						Οι	 ερωτήσεις	 των	 μελών	 του	 Συμβουλίου	 Επιλογής	 Σχολικών	 Συμβούλων	 προς	
τους	 υποψηφίους	 θα	 προέρχονται	 από	 σχετική	 «τράπεζα	 ερωτήσεων»	 που	 θα	
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οργανωθεί	 για	 τον	 σκοπό	 αυτό	 από	 τα	 μέλη	 του	 Συμβουλίου	 Επιλογής	 και	 θα	
εγκριθεί	από	τον	Υπουργό	Παιδείας.	
	
9. Τεκμηρίωση	αριθμού	Σχολικών	Συμβούλων	
						Ένα	 καίριο	 ερώτημα	 αποτελεί	 ποιος	 πρέπει	 να	 είναι	 ο	 αριθμός	 των	 Σχολικών	
Συμβούλων	 και	 πώς	 θα	 τεκμηριώνεται	 η	 επιλογή	 αυτή.	 Συνήθως-	 και	 ειδικότερα	
σύμφωνα	 με	 τις	 τελευταίες	 εξελίξεις-	 ο	 αριθμός	 των	 Σχολικών	 Συμβούλων	 τόσο	
στην	 Πρωτοβάθμια	 όσο	 και	 στη	 Δευτεροβάθμια	 Εκπαίδευση	 στην	 Ελλάδα	
καθορίζεται	με	οικονομικά	κριτήρια,	κυρίως	με	την	έννοια	του	λιγότερου	κόστους.	
						Σε	 διαχρονική	 βάση	 διαπιστώνεται	 ότι	 με	 την	 έναρξη	 του	 θεσμού	 το	 1982	
υπηρετούσαν	 στη	 Δευτεροβάθμια	 Εκπαίδευση	 35000	 εκπαιδευτικοί	 και	 υπήρχαν	
150	 Σχολικοί	 Σύμβουλοι.	 Με	 βάση	 την	 αναλογία	 αυτή	 για	 να	 έχει	 μόνο	 μία	 διά	
ζώσης	επικοινωνία	κάθε	εκπαιδευτικός	με	τον	Σχολικό	Σύμβουλο,	κατά	τη	διάρκεια	
της	 εκπαιδευτικής	 περιόδου	 ενός	 έτους,	 απαιτούνταν	 για	 τον	 κάθε	 Σχολικό	
Σύμβουλο	περίπου	17.500	ώρες,	όταν	ο	κάθε	Επιθεωρητής	σε	σύνολο	περίπου	168	
εκπαιδευτικών	 ημερών	 διέθετε	 περίπου	 10100	ώρες	 ετησίως.	 Κατά	 προσέγγιση	 η	
ίδια	 αναλογία	 υπήρχε	 και	 στην	 Πρωτοβάθμια	 Εκπαίδευση	 (Καστραντάς,	 1997).	
Συνέπεια	 τούτου	 ήταν	 να	 μην	 ασκείται	 ουσιαστικό	 και	 πλήρες	 καθοδηγητικό	 και	
συνεργατικό	 έργο	 από	 την	 πλευρά	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 και	 η	 όλη	
λειτουργικότητα	περιοριζόταν		μόνο	ή	κυρίως	σε	πολύ	αραιές	συναντήσεις	Σχολικού	
Συμβούλου	 και	 εκπαιδευτικών-	 χωρίς	 αυτό	 να	 ενοχλεί	 ιδιαίτερα	 τους	
εκπαιδευτικούς,	 αλλά	 και	 χωρίς	 να	 είναι	 εποικοδομητικό	 για	 την	αναβάθμιση	 της	
ποιότητας	 του	παρεχόμενου	 εκπαιδευτικού	 και	 διδακτικού	 έργου.	Αυτό	βρίσκεται	
σε	 αντίθεση	 με	 τα	 όσα	 προτάσσονται	 στη	 σχετική	 βιβλιογραφία	 σε	 άλλα	
εκπαιδευτικά	 συστήματα	 αλλά	 και	 προωθούνται	 στην	 παρούσα	 πρόταση	 που	
αποδέχεται	ως	βάση	της	σχέσης	του	Σχολικού	Συμβούλου	και	των	εκπαιδευτικών	τα	
κριτήρια	της	δημοκρατικότητας,	του	πρόσφορου	διαλόγου	και	της	συνεργασίας	που	
δομείται	σε	επιστημονικά	παιδαγωγικά	τεκμήρια.		
					Στη	σημερινή	εποχή	με	βάση	πρόσφατα	στοιχεία	του	Υπουργείου	Παιδείας,	όπως	
αυτά	προκύπτουν	από	 την	 καταγραφή	δεδομένων	 της	 πλατφόρμας	my	 school,	 το	
εκπαιδευτικό	 προσωπικό	 των	 σχολείων	 τόσο	 στην	 Πρωτοβάθμια	 όσο	 και	 στη	
Δευτεροβάθμια	 Εκπαίδευση	 έχει	 περίπου	 τριπλασιαστεί,	 ενώ	 έχουν	 εισαχθεί	 και	
ειδικότητες	 εκπαιδευτικών	 που	 δεν	 υπήρχαν	 παλαιότερα.	 Ταυτόχρονα	 έχει	
διαφοροποιηθεί	σημαντικά	το	μαθητικό	δυναμικό	των	σχολείων	τόσο	ποσοτικά	όσο	
και	 σε	 επίπεδο	 ανθρωπογεωγραφίας	 πολιτισμικής	 και	 κοινωνικής.	 Επίσης	 έχει	
διαφοροποιηθεί	 ποσοτικά	 ο	 αριθμός	 των	 σχολικών	 μονάδων	 του	 εκπαιδευτικού	
δικτύου	αλλά	 και	 η	 προσβασιμότητα	 σε	 αυτά.	 Επιπρόσθετα,	 στη	 σύγχρονη	 εποχή	
έχει	διευκολυνθεί	η	διαδικτυακή	επικοινωνία	των	ανθρώπων	με	τη	χρήση	ανάλογων	
μέσων,	 χωρίς	 όμως	 να	 αίρεται	 η	 σημαντικότητα	 της	 διά	 ζώσης	 επικοινωνίας	 του	
Σχολικού	Συμβούλου	με	τους	εκπαιδευτικούς	αλλά	και	με	τους	μαθητές.		
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10. Αριθμός	σχολικών	μονάδων	ανά	Σχολικό	Σύμβουλο	
			Στην	 Αγγλία	 κάθε	 Σύμβουλος	 Εκπαίδευσης	 αναλογικά	 αξιοποιεί	 περίπου	 180	
εκπαιδευτικής	ημέρες	ετησίως.	Υποστηρίζεται	δε	στο	έργο	του	με	κρατική	μέριμνα	
μετακινήσεων	 και	 μέσων	 για	 την	 επισκεψιμότητά	 του	 αυτή,	 προκειμένου	 να	
ασκήσει	 το	 συμβουλευτικό,	 συνεργατικό,	 ενθαρρυντικό	 έργο	 του	 προς	 τους	
εκπαιδευτικούς.	Παράλληλα,	υλοποιεί	σφαιρική	αξιολόγηση	της	όλης	απόδοσης	και	
λειτουργίας	 της	 κάθε	 σχολικής	 μονάδας,	 χωρίς	 η	 αξιολόγηση	 αυτή	 να	 έχει	 μια	
στείρα	επίκριση	μεμονωμένα	στους	εκπαιδευτικούς.		
				Ο	αριθμός	των	σχολικών	μονάδων	που	αναλογεί	σε	κάθε	Σχολικό	Σύμβουλο	για	
την	ελληνική	εκπαιδευτική	πραγματικότητα	προτείνεται	να	ακολουθεί	τα	ακόλουθα	
κριτήρια:	
-Η	 κοινωνική	 και	 πολιτισμική	 φυσιογνωμία	 των	 σχολικών	 μονάδων	 και	 των	
περιοχών	 όπου	 εδρεύουν	 (μεγάλα	 αστικά	 κέντρα,	 αστικές,	 ημιαστικές,	 αγροτικές	
περιοχές,	μειονεκτικές	περιοχές,).	
-Τις	 ιδιαιτερότητες	 πρόσβασης.	 Το	 κριτήριο	 αυτό	 είναι	 σημαντικό	 διότι	 οι	
αντιξοότητες	 πρόσβασης	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 στις	 σχολικές	 μονάδες	 απαιτεί	
περισσότερο	 χρόνο	 για	 τον	 Σχολικό	 Σύμβουλο	 (ακριτικές	 περιοχές,	 δυσπρόσιτες	
περιοχές(.	
-Ιδιαιτερότητες	 των	 σχολικών	 μονάδων	 (είδος	 μαθητικής	 ανθρωπογεωγραφίας,	
οργανικότητα	σχολείου).	
-Αριθμός	 εκπαιδευτικών	ανά	σχολική	μονάδα,	 που	ρυθμίζουν	 και	 τον	αριθμό	 των	
αναλογούντων	σχολικών	μονάδων	σε	κάθε	σχολικό	σύμβουλο.	Ως	κριτήρια	ορισμού	
τίθενται	τα	εξής:	
Α)	Το	σύνολο	των	εκπαιδευτικών	ημερών	ανά	έτος	είναι	περίπου	170	(Ισχύει	και	για	
τα	 σχολεία	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης,	 διότι	 η	 συνεργασία	 του	 Σχολικού	
Συμβούλου	με	τους	εκπαιδευτικούς	δεν	επηρεάζεται	από	εξεταστικές	διαδικασίες).	
Με	 μέσο	 όρο	 6	 εκπαιδευτικών	 εργάσιμων	 ωρών	 ανά	 εκπαιδευτική	 ημέρα,	
υπάρχουν	διαθέσιμες	περίπου	1000	εκπαιδευτικές	ώρες	ετησίως.	Με	προτεινόμενη	
στην	παρούσα	πρόταση	της	αναλογίας	συνεργασίας	του	Σχολικού	Συμβούλου	από	1	
έως	2	ώρες	ανά	έτος	με	 κάθε	εκπαιδευτικό	 (βλ.	σχετ.	 κεφάλαιο	12	 της	παρούσας	
πρότασης)	 προκύπτει	 να	 αναλογούν,	 κατά	 μέσο	 όρο,	 για	 κάθε	 Σχολικό	 Σύμβουλο	
περίπου	 225	 εκπαιδευτικοί,	 που	 κατά	 προσέγγιση	 αντιστοιχούν	 από	 20	 έως	 25	
σχολικές	 μονάδες	 ανά	 Σχολικό	 Σύμβουλο	 Πρωτοβάθμιας	 και	 Δευτεροβάθμιας	
Εκπαίδευσης.		
					Με	 βάση	 αυτή	 την	 αναλογία	 προκύπτει	 ο	 ακόλουθος	 πίνακας	 από	 όπου	
διαμορφώνεται	 και	 ο	 αριθμός	 των	 Εκπαιδευτικών	 Περιφερειών	 των	 Σχολικών	
Συμβούλων	ανά	βαθμίδα	εκπαίδευσης	και	ειδικότητα:	
	

ΚΛΑΔΟΙ	ΣΧΟΛΙΚΩΝ	
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΑΝΑ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	

ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΘΕΣΕΩΝ	

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	

ΑΡΙΘΜΟΣ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ	

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΧΟΛΙΚΩΝ	

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/	
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ	
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ΣΥΜΦΩΝΑ	ΜΕ	
ΤΟΝ	ΝΟΜΟ	
4547/2018	
(σήμερα)		

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	

ΠΕ60	ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ	 															57		 14613	 65	

ΠΕ70	ΔΑΣΚΑΛΟΙ	 													156		 53664	 230	

ΠΕ01	ΘΕΟΛΟΓΟΙ	 														11		 3224	 14	

ΠΕ02	ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ	 														60		 18859	 84	

ΠΕ03	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ	 													32		 8400	 37	

ΠΕ04	ΦΥΣΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	 													32		 9054	 40	

ΠΕ05	ΓΑΛΛΙΚΗΣ	 														8			 2559	 11	

ΠΕ06	ΑΓΓΛΙΚΗΣ	 												21				 8405	 37	

ΠΕ07	ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ	 													6			 1979	 9	

ΠΕ08	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ	 												8		 3211	 14	

ΠΕ11	ΦΥΣΙΚΗΣ	ΑΓΩΓΗΣ	 										21		 9599	 43	

ΠΕ78	 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	

											6		 1698	 8	

ΠΕ79	ΜΟΥΣΙΚΗΣ	 										10		 4114	 18	

ΠΕ80	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	 											11		 3214	 14	

ΠΕ81	 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ	

										3		 919	 4	

ΠΕ82	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ	 											8		 2242	 10	

ΠΕ83	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	 											6		
										3	

2043	 9	
ΠΕ84	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	
ΠΕ86	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	 										21		 7220	 32	

ΠΕ87	 ΥΓΕΙΑΣ	 ΠΡΟΝΟΙΑΣ	
ΕΥΕΞΙΑΣ	

												7			 2099	 9	

ΠΕ88	 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ	
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	 ΚΑΙ	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	

											4		 1407	 6	

ΠΕ89	 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ	
ΤΕΧΝΩΝ		

							1			 218	 1	

ΠΕ91	ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ	ΑΓΩΓΗΣ	 								2			 915	 4	

ΕΙΔΙΚΗΣ	 ΑΓΩΓΗΣ	 ΚΑΙ	
ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	

							21		 4068	 18	

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	 ΓΙΑ	 ΤΗΝ	
ΑΕΙΦΟΡΙΑ	

21	 	 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ	 ΣΧΟΛΕΙΩΝ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΘΡΑΚΗΣ	

1	 	 1	
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						Σύνολο	 Σχολικών	 Συμβούλων	Πρωτοβάθμιας	 και	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	
654,	εκ	των	οποίων	οι:	
Α)	304	είναι	στην	Πρωτοβάθμια	Εκπαίδευση		
(65	ΠΕ60,	230	ΠΕ70	και	9	Ειδικής	αγωγής	και	ενταξιακής	Εκπαίδευσης)	
Β)	350	στη	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση	
						Συνολικό	κόστος	επιδόματος	θέσης	ετησίως	με	πρόβλεψη	τα	350	Ευρώ	μηνιαίως	
είναι:	2.746.800	Ευρώ.	
					Ουσιαστικά	προτείνεται	η	αύξηση	των	Σχολικών	Συμβούλων	Πρωτοβάθμιας	και	
Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 κατά	 175	 και	 με	 πρόταση	 350	 Ευρώ	 τον	 μήνα	
επίδομα	 συνεπάγεται	 μια	 μηνιαία	 αύξηση	 από	 τη	 σημερινή	 κατάσταση	 κατά	
περίπου	 6200	 Ευρώ	 τον	 μήνα	 ή	 765000	 Ευρώ	 ετησίως.	 Το	 κόστος	 μηνιαίου	
επιδόματος	 των	 Σχολικών	 Συμβούλων	 είναι	 μεσοσταθμιστικού	 χαρακτήρα	 και	
αποσβαίνεται	 από	 την	 ποιοτική	 αντιστάθμιση	 των	 δυνατοτήτων	 που	 παρέχονται		
για	 τη	 βελτίωση	 της	 ποιότητας	 της	 εκπαίδευσης	 και	 του	 τελικώς	 παραγόμενου	
μαθησιακού	προϊόντος.		
     Προτείνεται	 ο	 επαναπροσδιορισμός	 των	 Εκπαιδευτικών	 Περιφερειών	 των	
Σχολικών	 Συμβούλων.	 Προτείνεται,	 επίσης,	 η	 κατάργηση	 των	 Περιφερειακών	
Κέντρων	 Εκπαιδευτικού	 Σχεδιασμού	 (ΠΕΚΕΣ).	 Ωστόσο,	 οι	 Σχολικοί	 Σύμβουλοι	 του	
ιδίου	 νομού	 ή	 για	 την	 περίπτωση	 της	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 όμοιων	 ή	
οικείων	 ειδικοτήτων	 συνεργάζονται	 προκειμένου	 να	 συζητιούνται	 θέματα	 κοινού	
ενδιαφέροντος	 και	 να	 οργανώνονται	 από	 κοινού	 δράσεις	 επιμορφωτκού	 ή	
παρεμβατικού	 χαρακτήρα.	 Για	 τον	 λόγο	 αυτό	 ορίζεται	 εκ	 των	 ίδιων	 των	 Σχολικών	
Συμβούλων	του	ιδίου	νομού	ή	οικείων	ειδικοτήτων	συντονιστής	των	συναντήσεων	
αυτών,	 ο	 οποίος	 και	 καταγράφει	 πρακτικό	 συναντήσεων	 και	 συναποφάσεων	 των	
Σχολικών	 Συμβούλων	 που	 συντονίζει,	 το	 οποίο	 και	 αποστέλλει	 στον	 οικείο	
Περιφερειακό	Διευθυντή	Εκπαίδευσης.	
								Παράλληλα	 προτείνεται	 η	 διατήρηση	 των	 Κέντρων	 Υποστήριξης	 και	
Συμβουλευτικής	 (ΚΕΣΥ),	 καθώς	 και	 τα	 Σχολικά	 Δίκτυα	 Εκπαιδευτικής	 Αξιολόγησης	
και	Υποστήριξης	(ΕΔΕΑΥ)	του	νόμου	4547/	12-6-2018.		
	
11. Ρυθμίσεις	 επισκεψιμότητας	 των	 σχολικών	 μονάδων	 από	 τον	 Σχολικό	

Σύμβουλο	
					Προτείνονται	 5	 κινήσεις	 τον	 μήνα	 για	 κάθε	 Σχολικό	 Σύμβουλο,	 με	 κάλυψη	 των	
εξόδων	 μετακίνησης	 από	 τους	 προϋπολογισμούς	 των	 Δήμων,	 στους	 οποίους	
ανήκουν	 οι	 σχολικές	 μονάδες,	 οι	 οποίες	 είναι	 ενταγμένες	 στην	 Εκπαιδευτική	
Περιφέρεια	 κάθε	 Σχολικού	 Συμβούλου,	 για	 διά	 ζώσης	 επικοινωνία	 του	 Σχολικού	
Συμβούλου	 με	 τους	 εκπαιδευτικούς	 της	 Εκπαιδευτικής	 του	 Περιφέρειας.	 Για	
περιπτώσεις	 εξαιρετικά	 απομακρυσμένων	 περιοχών	 από	 την	 έδρα	 του	 Σχολικού	
Συμβούλου	 ή	 καιρικών	 ή	 μεταφορικών	 	 αντιξοοτήτων	 προτείνεται	 η	 χρήση	 της	
διαδικτυακής	επικοινωνίας	με	τη	συνδρομή	στον	Σχολικό	Σύμβουλο	των	υπηρεσιών	
του	εγγύτερου	στην	έδρα	του	Σχολικού	Συμβούλου	ΠΛΗΝΕΤ.	
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						Για	 σχολικές	 μονάδες	 αστικών	 κέντρων	 δεν	 προβλέπεται	 καταβολή	 κόστους	
μετακίνησης	 στον	 Σχολικό	 Σύμβουλο.	 Το	 κόστος	 μετακίνησης	 εμπίπτει	 στα	 όσα	
σχετικώς	 προβλέπουν	 οι	 αντίστοιχες	 νομοθετικές	 διατάξεις	 για	 ανάλογες	
περιπτώσεις.	
			Η	πρόβλεψη	των	5	κινήσεων	τεκμηριώνεται	ως	εξής:	
5	 κινήσεις	 τον	 μήνα	 συνεπάγονται	 45	 κινήσεις	 τον	 χρόνο	 για	 κάθε	 Σχολικό	
Σύμβουλο.	Με	αυτόν	 τον	 τρόπο	 καλύπτονται	 περίπου	 2	 με	 3	 επισκέψεις	 σε	 κάθε	
σχολική	μονάδα	τον	χρόνο.		
			Η	κάθε	διδακτική	ημέρα	ορίζεται	με	6	ωρολογιακές	ώρες	υπαλληλικής	εργασίας	
των	εκπαιδευτικών,	σύμφωνα	με	τον	νόμο	1566/1985	(άρθρο	13,	παράγραφοι	8	&	
9).	Συνεπώς	αθροιστικά	περίπου	18	ώρες	για	κάθε	σχολική	μονάδα	με	δυνατότητα	
κατά	 μέσο	 όρο	 περίπου	 1	 έως	 2	 ώρες	 συνεργασίας	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 με	
κάθε	 εκπαιδευτικό	 τον	 χρόνο.	 Η	 χρονική	 αυτή	 διάρκεια	 κρίνεται	 επαρκής	 για	 να	
μπορέσει	 ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 να	 παράσχει	 ανάγκη	 καθοδήγηση	 σε	 κάθε	
εκπαιδευτικό.	 Βέβαια,	 ο	 Σχολικός	 Σύμβουλος	 προσαρμόζει	 τα	 χρονικά	 αυτά	 όρια	
ανάλογα	 με	 τις	 εκπαιδευτικές	 και	 διδακτικές	 ανάγκες	 κάθε	 εκπαιδευτικού	 στο	
εύρος	 του	 εκπαιδευτικού	 έτους	 και	 των	 ιδιαιτεροτήτων	 κάθε	 σχολικής	 μονάδας	
αλλά	και	σχολικής	τάξης.		
	
12. Ωράριο	εργασίας	και	άδειες	Σχολικού	Συμβούλου	
			Κάθε	Σχολικός	Σύμβουλος	έχει	αυτονομία	στην	Εκπαιδευτική	του	Περιφέρεια	και	
υπόκειται	 διοικητικά	στον	Περιφερειακό	Διευθυντή	 εκπαίδευσης.	Η	αναγκαιότητα	
υπηρεσιακής	 αυτονομίας	 του	 Σχολικού	 Συμβούλου	 τεκμηριώνεται	 με	 βάση	 τα	
ακόλουθα	επιχειρήματα:	
-Πρέπει	 να	 βρίσκεται	 σε	 συνεχή	 και	 άμεση	 επαφή	 με	 τους	 εκπαιδευτικούς	 της	
Εκπαιδευτικής	του	Περιφέρειας.	
-Βιώνει	 διαρκώς	 την	 εκπαιδευτική	 πραγματικότητα	 και	 δεν	 είναι	 απλός	
παρατηρητής	 των	 συμβαινόντων	 αλλά	 κοινωνός	 αυτών,	 με	 αναγκαιότητα	 συχνά	
άμεσων	παρεμβάσεων.	
-Λειτουργεί	 ως	 ο	 παράγοντας	 ανατροφοδότησης	 των	 κέντρων	 σχεδιασμού	 και	
λήψης	 αποφάσεων,	 με	 προτάσεις	 τεκμηριωμένες,	 δομημένες,	 με	 έγκυρα	
επιστημονικά	 τεκμήρια	 και	 κριτήρια	 (Δημητρόπουλος,	 1984,	 Partington,	 1992,	
Wiles,	1999).	
		
Α)	Ωράριο	εργασίας	
			Το	έργο	του	Σχολικού	Συμβούλου	ασκείται	καθόλη	τη	διάρκεια	του	εκπαιδευτικού	
έτους.	Με	σχετική	απόκλιση	η	έναρξη	της	δραστηριότητας	του	Σχολικού	Συμβούλου	
προτείνεται	να	είναι	η	20η	Αυγούστου,	ώστε	να	έχει	τον	χρόνο	προετοιμασίας	όλων	
των	σχετικών	εναρκτήριων	ενεργειών	του	επερχόμενου	εκπαιδευτικού	έτους	και	η	
λήξη	 η	 10η	 Ιουλίου,	 ώστε	 να	 υπάρχει	 ο	 απαιτούμενος	 χρόνος	 αποτίμησης	 και	
ολοκλήρωσης	κάθε	σχετικής	εκκρεμότητας.	
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					Αναγνωρίζεται	ότι	το	έργο	του	έχει	την	ιδιαιτερότητα	της	συνεχούς	μετακίνησης,	
ενημερώσεων,	 πολυεπίπεδων	 συνεργασιών,	 χρόνου	 σε	 βιβλιοθήκη,	 χρόνου	
οργάνωσης	 των	 επαφών	 αλλά	 και	 της	 επιμόρφωσης,	 διοικητικής	 διεκπεραίωσης	
ανάλογων	εγγράφων.	Για	τον	λόγο	αυτό	δεν	είναι	εφικτό	να	ενταχθεί	στα	πλαίσια	
ενός	αυστηρού	δημοσιοϋπαλληλικού	ωραρίου	εργασίας,	αλλά	να	υπάρχει	η	σχετική	
ευελιξία.	
					Ωστόσο,	κάθε	Σχολικός	Σύμβουλος	υποχρεούται	να	καταρτίζει	και	να	ενημερώνει	
την	 Προϊσταμένη	 του	 Αρχή	 (Περιφερειακό	 Διευθυντή)	 αλλά	 και	 τις	 σχολικές	
μονάδες	 της	 Εκπαιδευτικής	 του	 Περιφέρειας	 για	 την	 πρόβλεψη	 της	 μηνιαίας	 του	
δραστηριότητας	 και	 οπωσδήποτε	 να	 ενημερώνει	 το	 ταχύτερο	 δυνατό	 για	
οποιαδήποτε	 τροποποίηση	 του	 προγράμματος	 αυτού,	 κάτι	 που	 λόγω	 της	
ιδιαιτερότητας	του	έργου	είναι	πολύ	πιθανό	να	προκύπτει.	
	
Β)	Άδειες	
					Προτείνεται	οι	Σχολικοί	Σύμβουλοι	να	είναι	σε	νόμιμη	απουσία	από	11	 Ιουλίου	
έως	19	Αυγούστου	κάθε	έτους	της	θητείας	τους.	
					Την	περίοδο	των	διακοπών	των	Χριστουγέννων	και	του	Πάσχα	θα	βρίσκονται	στις	
έδρες	 τους	 2	 εκ	 των	 εργάσιμων	 ημερών,	 καθεμίας	 από	 αυτές	 τις	 περιόδους,	 για	
πιθανές	συνεργασίες	ή	αντιμετώπιση	έκτακτων	καταστάσεων,	που	σχετίζονται	με	το	
έργο	τους.	
					Κατά	 τις	 λοιπές	 άδειες	 απουσίας	 στη	 διάρκεια	 του	 εκπαιδευτικού	 έτους	 οι	
Σχολικοί	 Σύμβουλοι	 δικαιούνται	 άδειες	 αντίστοιχες	 με	 ό,τι	 σχετικώς	 προβλέπεται	
για	τις	άδειες	των	εκπαιδευτικών.		
	
Γ)	Μετάθεση	από	την	οργανική	θέση	των	Σχολικών	Συμβούλων	
					Οι	 Σχολικοί	 Σύμβουλοι	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 θητείας	 τους	 διατηρούν	 την	
οργανική	 θέση	 που	 είχαν	 ως	 εκπαιδευτικοί	 πριν	 αναλάβουν	 τα	 καθήκοντα	 του	
σχολικού	 Συμβούλου.	 Ωστόσο,	 μπορούν	 να	 μετατίθενται	 από	 την	 οργανική	 θέση	
που	κατέχουν	σε	άλλη	οργανική	θέση	της	επιλογής	 τους,	όπως	 ισχύει	και	με	 τους	
υπολοίπους	εκπαιδευτικούς.	Εάν	καταργηθεί	το	σχολείο	στο	οποίο	έχουν	οργανική	
θέση	 τοποθετούνται	 κατά	 προτεραιότητα	 σε	 άλλη	 κενή	 οργανική	 θέση	 της	 ίδιας	
Διεύθυνσης	Εκπαίδευσης	με	την	οργανική	θέση	τους,	που	καταργήθηκε.	
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