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Περίληψη 

Η κατάργηση του Σχολικού Συμβούλου επέφερε τη λήξη ενός θεσμού που 
απασχόλησε έντονα και ποικιλοτρόπως την εκπαίδευση για περίπου τέσσερις 
δεκαετίες. Παράλληλα, επέφερε την αντικατάστασή του από τον Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου. Στην εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις 31 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη μετάβαση από τον 
Σύμβουλο στον Συντονιστή. Η έρευνα ανήκει στη χωρία των ποιοτικών 
ερευνών. Για την άντληση των δεδομένων αξιοποιήθηκε η ημι-δομημένη 
συνέντευξη. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε διιστάμενες απόψεις των 
εκπαιδευτικών για αμφότερους τους υπό μελέτη θεσμούς. Συγκεκριμένα, στην 
πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ουδέτερες ή αρνητικές απόψεις 
για την συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η 
κατάργηση του Σχολικού Συμβούλου έγινε δεκτή με αμφιθυμία και αδιαφορία 
από τους περισσότερους, ενώ μοιρασμένες είναι οι δηλώσεις επιδοκιμασίας και 
διαφωνίας. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν σχετική ενημερότητα ως προς τις 
αρμοδιότητες του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ενώ θεωρούν 
βασικότερο ρόλο του τον επιμορφωτικό. Οι εκπαιδευτικοί αναμένουν από τον 
Συντονιστή την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ανακύπτοντα προβλήματα 
διαχειριστικού τύπου της εκπαιδευτικής καθημερινότητας με τακτική 
παρουσία στις σχολικές μονάδες. Τέλος, βασικότερη πηγή υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών στο καθημερινό έργο τους αναδείχτηκαν τα δίκτυα 
επικοινωνίας με συναδέλφους εντός και εκτός σχολικής μονάδας.        
 Λέξεις-κλειδιά: Σχολικός Σύμβουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, 
απόψεις εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ελλάδα  

 
Abstract 

The recent abolition of the School Counselor has led to the termination of a 
controversial educational institution active for about four decades. At the same 
time, School Counselor was succeeded by Educational Work Coordinator. The 
research presents the views of 31 primary education teachers on the transition 
from School Counselor to Coordinator. The research belongs to the qualitative 
research area. The semi-structured interview was used to extract the data. The 
analysis of the data revealed divergent views of teachers on both institutions. 
In particular, the majority of teachers expressed neutral or negative views on 
the contribution of School Counselor to the education system. The abolition of 
School Counselor was welcomed with ambivalence and indifference by most 
participants, with divided statements of approval and disapproval. Participants 
expressed limited relativeness of the Educational Work Coordinator’s 
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responsibilities. They also consider his training role as primary one. Teachers 
expect from the Coordinator to find meaningful solutions to emerging 
managerial problems of educational every-day life with regular attendance at 
school units. Finally, networks with peers inside and outside the school unit 
have emerged as the most important source of support for teachers in their 
daily work. 
 Keywords: School Counselor, Educational Work Coordinator, teachers’ 

opinions, primary education, Greece 

Η μελέτη της εξέλιξης των εκπαιδευτικών θεσμών στον χρόνο συγκεντρώνει 
αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον από πλήθος ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Σε 
αυτό συμβάλλουν οι εκτεταμένες αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι 
οποίες αφορούν την κατάργηση υφιστάμενων και θεσμοθέτηση νέων κατηγοριών 
στελεχών. Πλέον πρόσφατη περίπτωση αποτελεί εκείνη των θεσμών του Σχολικού 
Συμβούλου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Η κατάργηση του πρώτου 
από την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού 
κράτους και η θεσμοθέτηση του δεύτερου συνοδεύτηκαν από πληθώρα 
αντιδράσεων από φορείς και ομάδες της εκπαίδευσης, οι οποίες χαρακτηρίζουν την 
όποια προσπάθεια μεταβολής του εκπαιδευτικού status quo στη χώρα.   

Η παρούσα εργασία διερευνά -μεταξύ άλλων- κατά πόσο ο Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου θεωρείται εν γένει διάδοχος θεσμός του Σχολικού 
Συμβούλου. Ο τελευταίος, όταν θεσμοθετήθηκε το 1982, θεωρήθηκε διάδοχος του 
Επιθεωρητή, ενός θεσμού που λειτούργησε από την ίδρυση σχεδόν του 
νεοελληνικού κράτους και διένυσε μια πορεία 150 περίπου ετών. Παρά τη 
μακρόχρονη πορεία του, ο Επιθεωρητής συνδέθηκε με αυταρχισμό και 
αντιδημοκρατικές πρακτικές, οι οποίες αποτέλεσαν προμετωπίδα στα 
επανειλημμένα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την κατάργησή του. Τα 
τελευταία καρποφόρησαν το 1982, χρονικό σημείο ενταγμένο σε μια περίοδο 
εφαρμογής εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων σε πλήθος τομέων της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης. Η κατάργηση του Σχολικού Συμβούλου το 2018 οδήγησε στη 
μετάβαση στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.    

Η εργασία παρουσιάζει τις απόψεις εκπαιδευτικών της πράξης για τους δύο 
προαναφερόμενους θεσμούς, τον Σχολικό Σύμβουλο και τον Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου. Για τον πρώτο, διερευνάται το αποτύπωμα που άφησε στη 
συνείδηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς και ο αντίκτυπος που είχε η 
κατάργησή του. Σε ότι αφορά τον Συντονιστή, διερευνάται η ενημερότητα των 
συμμετεχόντων για τις αρμοδιότητές του, όπως και το κατά πόσο υπάρχουν 
προσδοκίες από τον νέο θεσμό και ποιες είναι αυτές. Μεθοδολογικά, επιλέχθηκε η 
προφορική ημι-δομημένη συνέντευξη για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων με 
κριτήριο τη μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης των συμμετεχόντων. Η 
αυθορμητικότητα και αμεσότητα που χαρακτηρίζουν τον προφορικό λόγο 
αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή του ερευνητικού 
εργαλείου δεδομένης της φύσης του υπό μελέτη θέματος.    
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Θεωρητικό μέρος 

Η απαρχή της εποπτείας της εκπαίδευσης ανάγεται στα πρώτα χρόνια 
ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους. Ήδη από την εποχή του πρώτου Κυβερνήτη, 
επιχειρήθηκε η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα καθόριζε την 
συνεπή εφαρμογή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής από τους εκπαιδευτικούς 
σε όλη την επικράτεια. Διαμεσολαβητής ανάμεσα στη διοίκηση και τους 
εκπαιδευτικούς υπήρξε ο Επιθεωρητής, ο οποίος επιφορτίστηκε με διοικητικά και 
παιδαγωγικά καθήκοντα, αλλά και διευρυμένες εξουσίες (Νταμάνη, 2015). Ο 
Επιθεωρητής αποτέλεσε πρόσωπο επιβολής της κυρίαρχης πολιτικής ιδεολογίας 
για μία εκτεταμένη χρονική περίοδο διαλεκτικώς εξελισσόμενη, σημαδεμένη από 
συγκρούσεις στον εκπαιδευτικό χώρο (Κυρίδης, Μότα, Μυσιρλή, & Τουρτούρας, 
2018). Η επίδραση της δράσης των Επιθεωρητών οδήγησε στη δημιουργία του 
όρου «επιθεωρητισμός», που περικλείει αυταρχικές πρακτικές παγίωσης της 
κρατικής ιδεολογίας στο σώμα των εκπαιδευτικών. Αναμενόμενα, η δημοτικότητα 
του θεσμού ακολούθησε φθίνουσα πορεία μέχρι την αντικατάστασή του από τον 
Σχολικό Σύμβουλο. Η αλλαγή έγινε αρχικά δεκτή θετικά, καθώς διαχωρίστηκε 
νομοθετικά το διοικητικό από το παιδαγωγικό έργο. Το πρώτο θα ασκούνταν από 
τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ τα νέα στελέχη θα ασχολούνταν με 
θέματα παιδαγωγικής φύσης σε ομάδες σχολικών μονάδων ορισμένων 
εκπαιδευτικών περιφερειών.    

Ο Σχολικός Σύμβουλος επιφορτίστηκε με πλήθος αρμοδιοτήτων. Ο Νόμος 
1304/1982 έθεσε το πλαίσιο της δράσης του. Βασικοί ρόλοι αναδείχτηκαν ο 
επιμορφωτικός (διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς), 
ο καθοδηγητικός (παιδαγωγική καθοδήγηση σε θέματα διδακτικής) και ο 
υποστηρικτικός (παροχή συμβουλών σε θέματα προβληματισμού των 
εκπαιδευτικών). Έχει υποστηριχθεί πως σαφέστερα ορισμένος αποδείχτηκε ο 
επιμορφωτικός (Κελεσίδης, 2019). Βαθμιαία, το καθηκοντολόγιο συμπεριέλαβε 
άτυπα και έναν ‘πυροσβεστικό’ ρόλο, ο οποίος συνίστατο στη διαχείριση κρίσεων 
στις σχέσεις σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών - μαθητών γονέων με ειδικές 
ανάγκες, εκπαιδευτικές και μη (Καραμητόπουλος, 2016).  

Σημείο που αντιμετωπίστηκε αμφίθυμα από την πολιτική ηγεσία διαχρονικά 
και τελικά κλόνισε την αξιοπιστία του Σχολικού Συμβούλου, ήταν ο ρόλος του 
τελευταίου στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αν και υπαρκτός θεωρητικά στο 
καθηκοντολόγιό του ήδη από το 1982, ο αξιολογικός ρόλος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 
Κορωνίδα των διαχρονικών προσπαθειών πολλών πολιτικών ηγεσιών αναφορικά 
με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτέλεσε η περίπτωση του Προεδρικού 
Διατάγματος 152/2013, το οποίο εισήγαγε για πρώτη φορά μία αξιολογική 
διαδικασία μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών με χρήση ποσοτικής 
μεθοδολογίας (χρήση αριθμητικής βαθμολογικής κλίμακας, η οποία δεν ξεκαθάρισε 
ποτέ αν συνδέεται με τη μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη των εκπαιδευτικών). Η 
διαδικασία προέβλεπε εκτεταμένη εμπλοκή του Σχολικού Συμβούλου με καθολική 
ενεργοποίηση του αξιολογικού του ρόλου, δημιουργώντας αναστάτωση στην 
εκπαιδευτική κοινότητα και το ίδιο το σώμα των Συμβούλων. Και σε αυτή την 
περίπτωση, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν προχώρησε. Είναι 
χαρακτηριστικό πως πρόσφατη έρευνα (Αναστασίου & Βανικιώτη, 2018) ανέδειξε 
πως η στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά με αξιολογικές διαδικασίες όπως του 
Π.Δ. 152/2013 παραμένει αρνητική. 
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Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίχτηκε πως ο Σχολικός Σύμβουλος θα μπορούσε 
δυνητικά να συμβάλλει καθοριστικά στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως 
κριτικός φίλος με την έμφαση να δίνεται στον εντοπισμό αδυναμιών και εξάλειψής 
τους μέσω επιμορφωτικών δράσεων (Κασσωτάκης, 2018).   

Το 2015 σημειώθηκε στην χώρα πολιτική αλλαγή που οδήγησε στην 
δημιουργία κυβέρνησης από τον χώρο της Αριστεράς. Βαθμιαία, εκδηλώθηκε 
πολιτική πρόθεση αναδιοργάνωσης του συνόλου των υποστηρικτικών δομών της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του Σχολικού Συμβούλου. Τελικά, το 2018 
καταργήθηκε (Ν. 4547/2018, άρθρο 17). 

Έντονες αντιδράσεις σημειώθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών 
Συμβούλων τόσο ως προς την κατάργηση του Σχολικού Συμβούλου όσο και τη 
διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Συγκεκριμένα, 
υποστηρίχθηκε πως ο θεσμός ενοχοποιήθηκε για τα κακώς κείμενα στην 
Εκπαίδευση, ενώ η διαδικασία επιλογής δεν προσέδωσε κύρος έναντι της 
εκπαιδευτικής κοινότητας στα επιλεγόμενα στελέχη, κάνοντας λόγο για έλλειψη 
διασφάλισης της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των επιλογών. Πρόσθετα, 
υπογράμμισε την απουσία ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και 
των φορέων της εκπαίδευσης (ΠΕΣΣ, 2018).  

Αρμοδιότητες συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 

Το ίδιο νομοθέτημα που έθεσε τέλος στον Σχολικό Σύμβουλο, έφερε στο 
προσκήνιο τον  Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Ν. 4547/2018, άρθρο 5). 
Συγκεκριμένα, θεσμοθετήθηκαν 540 θέσεις Συντονιστών, εκ των οποίων οι 213 
αφορούσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (57 ΠΕ60 & 156 ΠΕ70). 

Οι αρμοδιότητες των Συντονιστών εξειδικεύτηκαν με Υπουργική Απόφαση 
(Υ.Α. υπ’ αριθμ. 158733/ΓΔ4/27-09-2018). Σύμφωνα με αυτή, η δράση των 
Συντονιστών εξακτινώνεται προς πολλές κατευθύνσεις με επίκεντρο τον θεσμό των 
Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία έδωσαν 
μια συλλογική διάσταση στο έργο τους.  

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, ως γενικό καθήκον - «πλαίσιο» 
ορίζεται η προαγωγή των σκοπών της εκπαιδευτικής πολιτικής και η διευκόλυνση 
της εφαρμογής της μέσω της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των 
σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το σύνολο των υπόλοιπων νέων θεσμών 
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης κ.ά.).  

Η δράση τους πραγματώνεται σε πλαίσιο με οριζόμενα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά τη διεπιστημονικότητα, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία με 
πλήθος προσώπων και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, 
δρουν συλλογικά για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση του 
προγραμματισμού των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ενώ υλοποιούν και την αποτίμηση του εν λόγω 
προγραμματισμού. Η συλλογική δράση αναδεικνύεται από τις συλλογικές 
συνεδριάσεις, την εσωτερική ανατροφοδότηση των Συντονιστών, καθώς και την 
υλοποίηση δράσεων (όπως επιμορφώσεις εκπαιδευτικών) από κοινού. Κάθε 
Συντονιστής είναι επιφορτισμένος με τη σύνταξη έκθεσης μηνιαίου 
προγραμματισμού και ετήσιου απολογισμού δράσης. Παραδίδει την έκθεση στον 
Οργανωτικό Συντονιστή, ο οποίος δρα ως ‘συντονιστής των Συντονιστών’, έχοντας 
Αναπληρωτή και δρώντας και ο ίδιος ως Συντονιστής σε σχολικές μονάδες. 
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Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς του κλάδου τους, έχουν την ευθύνη της 
επιστημονικής τους καθοδήγησης και εποπτείας, η οποία συνίσταται σε: α) παροχή 
υποστήριξης στον σχεδιασμό και υλοποίηση διδακτικών και παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων, β) μέριμνα για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και γ) πρόταση 
εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα. Από την ανάγνωση της Υ.Α. προκύπτει πως 
επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες υποστηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών, 
ενθαρρύνοντας συνέργειες, πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις. Επιπλέον, έχουν 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν μετά από πρόσκληση ή με δική τους πρωτοβουλία 
σε συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων για παροχή υποστήριξης σε ποικίλα 
θέματα, όπως η διαχείριση κρίσεων και η διενέργεια εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι αρμόδιοι για τα προγράμματα Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για τα γνωστικά αντικείμενα του 
κλάδου τους, καθώς και άλλων προγραμμάτων αντισταθμιστικού χαρακτήρα.  

Κορωνίδα της δράσης τους αποτελεί η διοργάνωση επιμορφωτικών 
δράσεων (ημερίδων, σεμιναρίων) απευθυνόμενων στους εκπαιδευτικούς των 
σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη. 
Η θεματολογία των δράσεων αφορά ζητήματα επικαιρότητας και σχετίζεται με τα 
ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών (λ.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία, διαχείριση 
κρίσεων κ.ά.). Διοργανώνονται με έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
Νέες Τεχνολογίες, ενώ μπορούν να περιλαμβάνουν δειγματικές διδασκαλίες. Εκτός 
από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία μπορεί να είναι ενδοσχολική ή 
να απευθύνεται σε ομάδα σχολείων, είναι αρμόδιοι για διοργάνωση ανάλογων 
δράσεων για γονείς με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 
και την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου.  

Η δράση τους υλοποιείται μέσα σε ένα πλέγμα συνεργασιών με διοικητικά 
στελέχη και κοινωνικούς φορείς. Συνεργάζονται με διευθυντές σχολικών μονάδων, 
Διευθυντές Εκπαίδευσης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και με το 
προσωπικό άλλων υποστηρικτικών δομών (Κ.Ε.Σ.Υ. κ.ά.) για ποικίλα θέματα που 
αφορούν στην εκπαιδευτική ζωή σε τακτικές ή μη συσκέψεις. Επιπλέον, μπορούν 
να συνεργαστούν με Α.Ε.Ι., την Τοπική Αυτοδιοίκηση, του Συλλόγους Γονέων, 
πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους, καθώς και με επιστήμονες και φορείς 
της τοπικής κοινωνίας, με γνώμονα αφενός την επίτευξη των στόχων της 
εκπαίδευσης και αφετέρου την ενδυνάμωση της σχέσης σχολείου-κοινωνίας.   

Επιμέρους αρμοδιότητες έχουν Συντονιστές Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης (συνεργασία με φορείς όπως τα Κ.Ε.Σ.Υ. με έμφαση την παροχή ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές), Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία, Φυσικών Επιστημών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής. 

Από την προσέγγιση της Υ.Α. δεν προκύπτει σαφώς προσδιορισμένη 
δυνατότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών σε ώρα διδασκαλίας όπως γινόταν επί Σχολικού Συμβούλου κατόπιν 
συνεννόησης των δύο μερών. Επίσης, δεν προκύπτει αξιολογικός ρόλος στο πλαίσιο 
διαδικασίας όπως εκείνη του Π.Δ.152/2013, η οποία ενεργοποιούσε τον αξιολογικό 
ρόλο του Σχολικού Συμβούλου. Τέλος, το σώμα των Συντονιστών είναι αρμόδιο να 
εισηγηθεί στο Υπουργείο αλλαγές και μέτρα σχετιζόμενα των καθηκόντων τους σε 
ένα πλαίσιο συν-διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με ετήσιες εκθέσεις 
αποτίμησης. Ανάλογες εκθέσεις υπέβαλε παλαιότερα το σώμα των Σχολικών 
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Συμβούλων χωρίς ποτέ να λάβει ανατροφοδότηση για το περιεχόμενό τους 
(Καραμητόπουλος, 2016).                

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 31 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Ν=31). Συγκεκριμένα, το δείγμα απαρτίζεται από 20 δασκάλους (ΠΕ70), 2 
εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71) εργαζόμενοι στον θεσμό της παράλληλης 
στήριξης σε γενικό σχολείο, 1 νηπιαγωγό (ΠΕ60), καθώς και 8 εκπαιδευτικούς 
ειδικοτήτων. Αναλυτικά, συμμετείχαν 2 εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06), 2 Φυσικής 
Αγωγής (ΠΕ11), 1 Πληροφορικής (ΠΕ86), 1 Εικαστικών (ΠΕ08), 1 Μουσικής 
(ΠΕ79.01) και 1 Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91.01). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
προέρχεται από σχολικές μονάδες της Αττικής, ενώ 2 εργάζονται στην περιφέρεια. 

Η παρούσα προσπάθεια εντάσσεται στη χορεία της ποιοτικής ερευνητικής 
μεθοδολογίας. Στην επιλογή του δείγματος αξιοποιήθηκε η βολική δειγματοληψία 
ή δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling), στην οποία επιλέγονται 
περιπτώσεις υποκειμένων που είναι άμεσα διαθέσιμες (Patton, 2002). Η 
δειγματοληψία ευκολίας ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία της δειγματοληψίας 
σκοπιμότητας (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Βασικό μειονέκτημά της 
αποτελεί ότι το δείγμα δεν προέρχεται μέσω τυχαίας επιλογής, αλλά από μια 
ορισμένη ομάδα ερευνητικών υποκειμένων. Ωστόσο, αποσκοπεί στον εντοπισμό 
περιπτώσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να επιφέρουν τη δυνατότητα της σε βάθος 
διερεύνησης (in-depth investigation) του αντικειμένου της έρευνας, ενώ 
προσφέρονται για ενδελεχή μελέτη (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

Από αυτούς, 16 ήταν γυναίκες και 5 άνδρες, αριθμοί που συνάδουν με την 
αυξημένη γυναικεία παρουσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο μέσος όρος 
ηλικίας των συμμετεχόντων είναι 45,2 έτη (ΠΕ70: 46,4). Ο μέσος όρος συνολικής 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι 19,5 έτη (ΠΕ70: 21,8).      

Εργαλεία 

Ημι-δομημένη συνέντευξη Η επιλογή ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου 
επιτρέπει την ανάλυση γεγονότων σε βάθος και ερμηνεία καταστάσεων και 
συμπεριφορών. Βοηθά έτσι την κατανόηση διαδικασιών κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης μέσω αναλυτικής επαγωγής. 

Η επιλογή της ημι-δομημένης ή εστιασμένης (Cohen, Manion & Morrison, 
2008) συνέντευξης έγινε με κριτήριο τη δυνατότητα που προσφέρει στον 
συνεντευξιαζόμενο να εκφραστεί ελεύθερα και στον συνεντευκτή να προσαρμόσει 
την ροή αντλώντας πληροφορίες σε βάθος. Επίσης, σε αντιδιαστολή με την 
ποιοτική έρευνα, η διερεύνηση του θέματος δεν χρειάστηκε μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων. Ωστόσο, για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας πρέπει να 
αναφερθεί πως το περιορισμένο μέγεθος του δείγματος επηρεάζει πιθανώς τη 
γενίκευση των συμπερασμάτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα των ειδικοτήτων. Επίσης, ενδεχόμενο 
μειονέκτημα στη χρήση του εν λόγω εργαλείου δύναται να θεωρηθεί η διατύπωση 
έντονα μεροληπτικών κρίσεων που χαρακτηρίζουν την άμεση αλληλεπίδραση 
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συνεντευκτή-συνεντευξιαζόμενου σε σχέση πάντα με εργαλεία ποσοτικής 
προσέγγισης όπως λ.χ. το ερωτηματολόγιο. 

Οι άξονες της ημι-δομημένης συνέντευξης ήταν: 
1. Ποια η γνώμη σας για τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου;  
2. Ποια η γνώμη σας για την κατάργηση του θεσμού του Σχολικού 

Συμβούλου;  
3. Γνωρίζετε τα καθήκοντα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου; Αν 

ναι, ποια είναι αυτά; 
4. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τον νέο θεσμό του Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου; 
5. Αισθάνεστε ότι έχετε υποστήριξη στο καθημερινό σας έργο; Από 

ποιο/ποια πρόσωπο/-πα ή/και θεσμό; 

Αποτελέσματα 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τους άξονες της συνέντευξης, 
οι οποίοι αποτελούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Αναλυτικά: 

Σχολικός Σύμβουλος: Απόψεις για τη συνεισφορά του στο έργο των 
εκπαιδευτικών  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκφράστηκαν με αμφίθυμο ή ουδέτερο 
τρόπο για τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, χωρίς να διατυπώνουν ξεκάθαρα 
θετικές ή αρνητικές κρίσεις (13 τοποθετήσεις σε σύνολο 31). Αν και οι περισσότεροι 
από αυτούς (10/13) αναγνωρίζουν δυνητική χρησιμότητα στη δράση του 
Συμβούλου για το έργο των εκπαιδευτικών, θεωρούν ότι ανταποκρίθηκε 
περιορισμένα στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών: «Θα παρομοίαζα τη γνώμη μου 
για τον Σχολικό Σύμβουλο με μία ίσια γραμμή. Σε σχέση με τον Επιθεωρητή ήταν πολύ 
καλύτερα τα πράγματα. Σε όσα σχολεία συνεργάστηκα δεν είχα προβλήματα. 
Προσπαθούσαν να βοηθήσουν στο διά ταύτα: φυσικά έρχονταν, άκουγαν τα 
προβλήματα, αλλά από εκεί και πέρα γενικότητες. Την ‘καυτή πατάτα’ την είχα εγώ 
στα χέρια μου. Ουσιαστική λύση δεν πήραμε ποτέ. Δεν ήταν κάτι κακό ούτε κάτι 
φοβερά θετικό. Υπήρχε μια ισορροπία, αλλά αδιάφορη». Ομοίως: «Είχα καλή 
συνεργασία, πολύ θετική. Βοήθεια όμως γενικόλογη. Τελικά όλα τα λύνεις εσύ. Εσύ 
έχεις την ‘καυτή πατάτα’ στα χέρια σου». 

Άλλες τοποθετήσεις τόνισαν μια φθίνουσα πορεία του θεσμού, παρά τη 
δυναμική έναρξη της δράσης του το 1982 και τη λήξη της εποχής του 
‘επιθεωρητισμού’: «Καλώς υπήρχαν. Αντικατέστησαν τον Επιθεωρητή που ήταν 
αρνητικά χαρακτηρισμένος. Όλος ο κλάδος τους δέχτηκε θετικά. Υπήρχαν μεγάλες 
προσδοκίες. Δεν ξέρω αν δικαιώθηκαν. Για παράδειγμα, στα δύσκολα περίμενα ότι θα 
έρθουν για να δώσουν λύσεις. Δεν έρχονταν τακτικά στα σχολεία παρά τις συνεχείς 
οχλήσεις. Όταν έρχονταν, δεν έβλεπα βοήθεια, ένιωθα ότι μόνη μου έδινα λύσεις. 
Πήρα πολύ λιγότερα. Τους ήθελα πιο πολύ». Αμφίθυμες τοποθετήσεις έγιναν 
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του έργου των Σχολικών Συμβούλων: «(…) 
Από τη μία πρακτικές διδασκαλίας εκτός σχολικής πραγματικότητας… », «(…) Τα 
αποτελέσματα δεν ήταν πάντα τα αναμενόμενα», αλλά και τη διάθεσή τους: «Δεν 
είχαμε πολλές επαφές. Όταν υπήρχε ανάγκη τον καλούσαμε. Ερχόταν, συζητούσαμε 
σε φιλικό κλίμα. Στις προτάσεις του δεν ήταν όλα εφαρμόσιμα» «(…) Πέρασε μια φορά 
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από το σχολείο. Είπε τα αυτονόητα, χωρίς καμία πρακτική σημασία ή ουσία. Απλά 
πέρασε σε στυλ: Άκου να σου πω κι εσένα…».  

 Επίσης, η δράση του Συμβούλου περιορίστηκε, επειδή ορισμένες φορές δεν 
διέθετε αποφασιστικές αρμοδιότητες, θεσμικά κατοχυρωμένες: «Ο Σύμβουλος 
λειτουργούσε ως ‘κυματοθραύστης’ αν και δεν ήταν μέσα στο σχολείο. Προσπαθούσε 
να δώσει λύσεις στα πρακτικά προβλήματα, που συνήθως δεν μπορούσε, καθώς 
έμεναν άλυτα. Τα συζητούσαμε για να τα συζητούμε. Δεν μπορούσε να επιβάλλει 
πράγματα και απόψεις ειδικά σε θέματα που είχαν να κάνουν με γονείς». Αναγνωρίζει 
κανείς έναν δυνητικό ‘πυροσβεστικό’ ρόλο σε θέματα διαχείρισης γονέων, ο οποίος 
θα μπορούσε να είναι περισσότερο ενισχυμένος θεσμικά, ώστε να παράγει απτά 
αποτελέσματα. Τοποθετήσεις αρχικά θετικές: «βοηθητικός», «σημαντικός για την 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών», ακολουθήθηκαν από αναφορά ανασταλτικών 
παραγόντων: «πολύ χρήσιμος, αλλά χωρίς εργαλεία και χρόνο», «θα μπορούσε να έχει 
εμπλουτιστεί». 

Τις αμφίθυμες ή ουδέτερες τοποθετήσεις ακολουθούν σε πλήθος αναφορών 
οι αρνητικές (10 από τους 31 εκπαιδευτικούς). Στις εν λόγω τοποθετήσεις, 
απαντώνται εκπαιδευτικοί (6/10) που υποστήριξαν ότι δεν έλαβαν ποτέ 
ουσιαστική βοήθεια από τον Σχολικό Σύμβουλο. Οι λόγοι ποικίλουν και έχουν να 
κάνουν: α) με την αποχή των Συμβούλων από την ενεργό δράση: «Στα χρόνια της 
εμπειρίας μου δεν μου απέδειξαν την αξία της θέσης τους οι Σύμβουλοι με τους 
οποίους επικοινώνησα και συνεργάστηκα. Έδιναν βάρος μόνο στην ‘κρύα’ και ‘μη 
συναισθηματική’ βιβλιογραφία. Απείχαν από την ενεργό δράση πολλά χρόνια και δεν 
μπορούσαν να αφουγκραστούν τον παλμό της εποχής με σημείο αναφοράς την τάξη, 
άρα η συμβουλευτική τους ήταν άκαιρη και μη χρήσιμη. Επιπλέον, αδυνατούσαν να 
κατανοήσουν προβλήματα που οι εκπαιδευτικοί καθημερινά καλούνται να επιλύσουν 
με μαθητές και με τους γονείς τους», β) τις περιορισμένες διαχρονικά επαφές 
εκπαιδευτικών-Συμβούλων, πραγματικότητα που χαρακτηρίζει εντονότερα 
νησιωτικές περιοχές: «Δυσκολεύτηκα να έρθω σε επαφή, να βρω τηλέφωνο. Η 
επικοινωνία έγινε μέσω διευθύντριας. Αλλιώς είναι να τα λέμε κατά πρόσωπο και 
συγκεκριμένα. Η τηλεφωνική επαφή δεν φτάνει» και Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής 
Αγωγής και ειδικοτήτων με εξαιρετικά εκτεταμένες γεωγραφικά περιφέρειες 
ευθύνης: «(…) Δεν τον είχαμε καταλάβει ποιος είναι. Όταν τον καλούσαμε σχολείο για 
επίλυση προβλημάτων δεν μας έδινε κάτι»,  «Είχε πάρα πολλά σχολεία. Δεν τον είχα 
όσο θα ήθελα. Δεν τον έβλεπα» και γ) τα μονοδιάστατα επιμορφωτικά σεμινάρια 
θεωρητικού χαρακτήρα: «Τα σεμινάρια επικεντρωνόταν σε θεωρητικό επίπεδο. 
Απείχαν πολύ από αυτά που ισχύουν στην τάξη», «Όλη η επαφή ήταν 1-2 σεμινάρια 
το πολύ. Ήταν ανούσια, δεν ήταν πρακτικά που χρειαζόμαστε εμείς, ήταν 
θεωρητικά». 

Η μετάβαση από την αρχική προσδοκία των εκπαιδευτικών για τον Σχολικό  
Σύμβουλο στη ματαιωμένη πραγματικότητα-απολογισμό διαφαίνεται στην 
ακόλουθη τοποθέτηση: «Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου θεσπίστηκε για να 
υποστηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών. Πιστεύω πως δεν αντιμετωπίστηκε με 
εμπιστοσύνη, δεν αξιοποιήθηκε όσο θα μπορούσε και σταδιακά ο ρόλος του 
υποβαθμίστηκε». Η σχέση εκπαιδευτικών-Συμβούλων φαίνεται να είχε ορισμένες 
φορές λάβει τυπικό ρόλο, χωρίς αναμονή για παροχή υποστήριξης: «Ουσιαστική 
βοήθεια δεν προσέφεραν. Ενημέρωνα για προβλήματα που είχα απλά για να είναι 
ενήμεροι». Η απογοήτευση του εκπαιδευτικού κόσμου διαφαίνεται και στην 
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ακόλουθη διατύπωση: «Ξεκίνησε πολύ καλά τη δεκαετία του ’80, χρειαζόταν. Στην 
πορεία, όμως, είχε φθίνουσα παρουσία στα σχολεία με ελλιπή βοήθεια στους 
εκπαιδευτικούς».   

Στον αντίποδα των αρνητικών απόψεων, 7 από τους 31 εκπαιδευτικούς 
εκφράστηκαν με ανεπιφύλακτα θετικό τρόπο για το αποτύπωμα του θεσμού όπως 
τον βίωσαν. Είναι αξιοσημείωτο πως 5 από τις 7 θετικές απόψεις ανήκουν σε 
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που είχαν περιορισμένη επαφή με Σχολικούς 
Συμβούλους, ενώ μόνο δύο είναι δάσκαλοι ΠΕ70. Οι εν λόγω τοποθετήσεις κάνουν 
λόγο για στελέχη που: α) στέκονταν στο πλευρό των εκπαιδευτικών: «(…) Όποτε 
τον χρειάστηκα ήταν εκεί. Με βοήθησε. Ήρθε στο σχολείο και έδωσε συμβουλές και 
οδηγίες για μια δύσκολη περίπτωση», «Ήταν πάντα δίπλα μας, όποτε τον θέλαμε, τον 
βρίσκαμε», «Καλή γνώμη. Πάντα δίπλα μας όσες φορές χρειαστήκαμε λύσεις τις 
είχαμε. Ήταν καλή η ενημέρωση με τα σεμινάρια, ενώ ενημέρωνε και για το νομικό 
πλαίσιο. Και υποστηρικτικός ήτανε», β) επιδείκνυαν ωφέλιμη επιμορφωτική δράση: 
«(…) διοργάνωνε πολύ καλά σεμινάρια…», «(…) Μας αφύπνιζε. Μας έφερνε σε επαφή 
με καινούργια πράγματα με συναδέλφους στις συναντήσεις υπήρχε αλληλεπίδραση» 
και γ) συγκέντρωναν γενικά «θετικές εντυπώσεις». Αρκετοί εκπαιδευτικοί 
εκφράστηκαν ιδιαίτερα θετικά για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσμού. 
Ωστόσο, οι τοποθετήσεις ακολουθήθηκαν από δηλώσεις διάψευσης προσδοκιών, οι 
οποίες αναδεικνύουν μια αμφίθυμη στάση, η οποία πολλές φορές οδήγησε σε 
ματαίωση ή απαξίωση του θεσμού στη συνείδηση των εκπαιδευτικών. Ομοίως, 
πολλοί, παρά τη γενική έκφραση θετικής γνώμης, οδηγήθηκαν σε ουδέτερες 
τοποθετήσεις.    

Απόψεις εκπαιδευτικών την κατάργηση του Σχολικού Συμβούλου  

Αναφορικά με την κατάργηση του Σχολικού Συμβούλου το 2018, οι 
συμμετέχοντες εξέφρασαν κατά πλειοψηφία ουδέτερες απόψεις. Συγκεκριμένα, 20 
από τους 31 δήλωσαν είτε αδιάφοροι είτε διαπίστωσαν πως η θεσμοθέτηση του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου λειτούργησε ως αντικατάσταση του 
καταργηθέντος Συμβούλου. Αρκετοί υποστήριξαν πως η ύπαρξη Συντονιστών 
καλύπτει το όποιο κενό της κατάργησης, ενώ ορισμένοι προβληματίζονται για την 
ουσία και τη σκοπιμότητα της αλλαγής: «Αν λάβουμε υπόψη τον Συντονιστή, δεν 
κατανοώ την ουσία της αλλαγής. Πρακτικά τι άλλαξε; Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια 
διαφορά». Η απουσία αιφνιδιασμού για τους εκπαιδευτικούς της πράξης γίνεται 
κατανοητή σε τοποθετήσεις όπως οι ακόλουθες: «Είναι μια ουδέτερη κατάσταση. 
Απλά άλλαξε το όνομα», «Η κατάργηση του συγκεκριμένου θεσμού έγινε με την άμεση 
αντικατάσταση από άλλον θεσμό, διαφορετικά θεωρώ πως θα υπήρχε δυσκολία στην 
επίλυση προβλημάτων και στη συνεργασία σχολείων με άλλα σχολεία», «Δεν έχει 
καμία ουσιαστική επίδραση από τη στιγμή που υπάρχει κάποιος που μπορώ να 
αποτανθώ».   

Παρά την αριθμητική κυριαρχία ουδέτερων απόψεων και τη γενικότερη 
αδιαφορία για την κατάργηση του Σχολικού Συμβούλου, 6 από τους 31 
εκπαιδευτικούς τοποθετήθηκαν υπέρ της κατάργησης. Επιχειρήματα που 
διατυπώθηκαν ήταν η απουσία των Συμβούλων από τα σχολεία και τη σταδιακή 
μετατροπή του έργου τους σε γραφειοκρατικό, ενώ η απουσία ουσιαστικών 
αρμοδιοτήτων δεν βοηθούσε στην εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε προβλήματα 
της σχολικής καθημερινότητας. Αναλυτικά, υποστηρίχθηκε πως ο θεσμός 
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περιέπεσε σε τέλμα: «Θεωρώ ότι ήταν καιρός να συμβεί αυτό. Έπρεπε να 
αντικατασταθεί αυτός ο στείρος θεσμός με κάτι άλλο. Έπρεπε να έρθουν σε αυτές τις 
θέσεις άνθρωποι νέοι, με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία, με σημαντικότερη 
ικανότητα αυτή της ενσυναίσθησης. Υπήρχαν διαμαρτυρίες και απογοητεύσεις, αλλά 
οι αλλαγές είναι απαραίτητες ειδικά όταν γίνεται λόγος για το εκπαιδευτικό σύστημα 
και τους θεσμούς του, οι άνθρωποι τα διαμορφώνουν και τα δύο, όχι η στασιμότητα». 
Η απουσία από τα σχολεία αποτέλεσε σημείο-κλειδί ως προς τη διατύπωση 
αρνητικών κρίσεων: «(…) έπρεπε να είναι δραστήριος, να βρίσκεται τις περισσότερες 
ώρες στις σχολικές μονάδες και λιγότερο στο γραφείο», «… μου έλειψε αυτή η 
υποστήριξη». Ανεξάρτητα από την παρουσία του Συμβούλου στα σχολεία, 
υποστηρίχθηκε πως η αποτελεσματικότητα της δράσης του ήταν περιορισμένη: 
«(…) θα ήθελα να είχαν δικαιοδοσία για να μπορούν να βοηθήσουν» «Πιστεύω πως 
τα περισσότερα θέματα που δημιουργούνται στην τάξη ακόμη και με τη συμβολή 
στου Σχολικού Συμβούλου δύσκολα λύνονταν. Περισσότερο μετρούσε η εμπειρία και 
η βοήθεια των συναδέλφων του Σχολείου». Το τελευταίο παράθεμα αναδεικνύει την 
αυξημένη σημασία των δικτύων αλληλοϋποστήριξης των εκπαιδευτικών εντός του 
σχολείου, τα οποία αναδείχτηκαν όπως αναλύεται παρακάτω στη βασικότερη πηγή 
υποστήριξης στο καθημερινό έργο των εκπαιδευτικών. Με βάση τα παραπάνω, στη 
συνείδηση μερικών εκπαιδευτικών: «Έπρεπε να γίνει η κατάργηση. «Έκλεισε», έγινε 
γραφειοκρατική θέση. Δεν ήταν κοντά στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Η 
υποστήριξη ήταν ελλιπής». 

Σε αντιδιαστολή με τις απόψεις επιδοκιμασίας της κατάργησης, 5 
εκπαιδευτικοί δήλωσαν αντίθετοι σε αυτή, αναγνωρίζοντας χρησιμότητα στον 
θεσμό ως πηγή υποστήριξης του έργου του εκπαιδευτικού. Ορισμένες αναφορές 
νοηματοδοτούν την κατάργηση εντάσσοντάς την σε ένα γενικότερο πλαίσιο 
συρρίκνωσης των δομών υποστήριξης των εκπαιδευτικών: «Δε θεωρώ σωστή την 
κατάργηση (…) Ο νέος θεσμός είναι επιφορτισμένος με περισσότερες αρμοδιότητες, 
γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την παρουσία του στις σχολικές μονάδες για την 
ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και την επίλυση προβλημάτων. Θα μπορούσε να 
είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης του παιδαγωγικού και καθοδηγητικού ρόλου του. 
Ωστόσο, τη θεωρώ σαν μια προσπάθεια συρρίκνωσης των επιμέρους θεσμών 
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου», «(...) δε βοηθάει στο έργο των εκπαιδευτικών 
και στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων». Ως εκ τούτου: «Κακώς 
καταργήθηκαν, εφόσον έπαιζαν τον ρόλο του ‘κυματοθραύστη’». Διαπιστώνει κανείς 
πως η σύγκριση Σχολικού Συμβούλου-Συντονιστή είναι άμεση: «Διαφωνώ, θα ήθελα 
και κάτι άλλο (ενν. από τον Συντονιστή). Να έχουν λιγότερα σχολεία, να μπορείς να 
του βρίσκεις, να υπάρχει άμεση επικοινωνία». Το ζήτημα του αριθμού των 
εποπτευόμενων σχολείων και εκπαιδευτικών αναδεικνύεται ως παράγοντας που 
κρίνει την αποτελεσματικότητα της δράσης των στελεχών διαχρονικά.     

Σημείο που προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την έλευση 
νέων στελεχών αποτελεί και η έλλειψη γνώσης των ιδιαιτεροτήτων των σχολείων 
και του κλίματος που υπήρχε με τους Σχολικούς Συμβούλους: «Χάνεται πλέον η 
οικειότητα που έχουμε προς ένα άτομο όταν χρειάζεται να καταφύγουμε σε αυτό 
λόγω των πολλών σχολείων που έχουν στην αρμοδιότητά τους. Ο παλιός ήξερε τα 
θέματα που υπάρχουν και τα ονόματά μας. Ήξερε τις δυσκολίες και υπήρχε μια 
ασφάλεια, μια οικειότητα». Η αλλαγή προσώπων και η μετάβαση σε μια νέα 
πραγματικότητα γίνεται περισσότερο αισθητή, καθώς η θητεία των τελευταίων 
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Σχολικών Συμβούλων είχε παραταθεί με αποτέλεσμα να δρουν επί 6,5 χρόνια σε 
συγκεκριμένες περιοχές και ομάδες σχολείων, αποκτώντας κατά περίπτωση γνώση 
ζητημάτων και προσώπων σε αυτές.   

Συνοψίζοντας, οι περισσότερες τοποθετήσεις ήταν ουδέτερες αν και πολλές 
περιλαμβάνουν θετικές ή/και αρνητικές κρίσεις για τον Σχολικό Σύμβουλο, αλλά 
και τον Συντονιστή, ως διάδοχο του πρώτου. Οι απόψεις που συνηγορούν υπέρ και 
κατά της κατάργησης είναι σχετικά μοιρασμένες (6 και 5 αντίστοιχα) και 
υποστηρίζονται από ανάλογη επιχειρηματολογία. Διαπιστώνεται, ωστόσο, ο μικρός 
αριθμός εκπαιδευτικών που εναντιώθηκαν με σαφή τρόπο στο τέλος ενός 
μακρόβιου εκπαιδευτικού θεσμού. Τελικά, ο αντίκτυπος της κατάργησης του 
Σχολικού Συμβούλου συνοψίζεται στην υιοθέτηση μιας στάσης επιφυλακτικής 
αναμονής ως προς την εξέλιξη της μετάβασης στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου: «Σημασία έχει αυτός που θα έρθει, θα δικαιώσει την κατάργηση ή όχι; Θα είναι 
καλύτερα από ότι με τον Σύμβουλο; Τότε καλώς καταργήθηκε. Εκεί είμαι 
επιφυλακτική ακόμα». 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου: ενημερότητα εκπαιδευτικών ως προς 
τα καθήκοντά του  

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ενημερωμένοι για επιμέρους 
τομείς καθηκόντων με τα οποία είναι θεσμικά επιφορτισμένος ο Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου. Ωστόσο, 7 από τους 31 δήλωσαν πως αναμένουν ή 
πιστεύουν ότι ταυτίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με εκείνα του 
καθηκοντολογίου του Σχολικού Συμβούλου. Η ταύτιση στη μέχρι σήμερα εμπειρία 
δείχνει να είναι ισχυρή: «Δεν έχω καταλάβει διαφορά μεταξύ των καθηκόντων. 
Θεωρώ πως είναι πάνω-κάτω τα ίδια. Δεν κατάλαβα καν ότι άλλαξε ο θεσμός». Η 
βιωμένη εμπειρία των εκπαιδευτικών δηλώνει πως η αλλαγή έχει περιορισμένο 
αντίκτυπο στους ίδιους. Ωστόσο, 9 από τους 31 συμμετέχοντες διαπίστωσαν τον 
ανασταλτικό χαρακτήρα που έχει ο αυξημένος αριθμός σχολικών μονάδων που 
έχουν οι Συντονιστές συγκριτικά με τους Συμβούλους (για παράδειγμα, τα 13 
σχολεία έγιναν 26) στη δράση τους συνολικά. Μέχρι το 2018, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
Ειδικής Αγωγής και ειδικοτήτων δρούσαν σε εξαιρετικά εκτεταμένες γεωγραφικά 
εκπαιδευτικές περιφέρειες, γεγονός που αποτελεί πραγματικότητα και για τους 
Συντονιστές. Η γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς είναι τυπική: «Δεν έχω καταλάβει 
τα καθήκοντα του Συντονιστή. Ξέρω ότι ασχολείται με όλα τα εκπαιδευτικά θέματα. 
Έκανε μια επιμόρφωση στη μέση της χρονιάς. Κρατώ μόνο ότι γνωριστήκαμε. Ο 
ρόλος δεν είναι διακριτός». 

Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιήθηκαν ως προς το αν τα καθήκοντα του 
Συντονιστή είναι περισσότερα, ίδια ή λιγότερα από του  Σχολικού Συμβούλου. Αν 
και αρκετοί αναφέρθηκαν γενικόλογα σε ταύτιση με την πρότερη κατάσταση, 3 
εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για αυξημένα καθήκοντα που αφορούν διοικητικές  
υποχρεώσεις, ενώ άλλοι 3 έκαναν λόγω για μειωμένα παιδαγωγικά καθήκοντα: «Ο 
Συντονιστής δεν βλέπει τα προγράμματα των σχολείων, παιδαγωγικά το πρόγραμμα 
δεν ελέγχεται. Κοιτάνε μόνο νούμερα». Ομοίως: «(…) έχει αυξημένα καθήκοντα. 
Συνεργάζεται με περισσότερους φορείς και θεσμούς (…) Αυτό που γνωρίζω είναι η 
συμμετοχή του στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (επίσης νέος θεσμός) και τα Κ.Ε.Σ.Υ.». Η συνεργασία του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου με πλήθος φορέων εντός και εκτός 
εκπαιδευτικού συστήματος (Οργανωτικό Συντονιστή, Συντονιστές ειδικοτήτων, 
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συνδικαλιστές) αναφέρθηκε από 5 εκπαιδευτικούς. Ο συνεργατικός και 
διαμεσολαβητικός ρόλος του Συντονιστή συμβάλλει στην επικοινωνία σχολικών 
μονάδων με διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης και άλλους κοινωνικούς φορείς, 
ευρύτερα.   

Τις περισσότερες αναφορές συγκέντρωσαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια που 
διοργανώνουν οι Συντονιστές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αναφέρθηκαν 
από 17 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποτελούν αποδέκτες της επιμορφωτικής δράσης 
του Συντονιστή. Έγινε λόγος για «επιμόρφωση εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους», καθώς «(…) ασχολείται κυρίως με την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών». Τα σεμινάρια αυτά γίνονται κάθε σχολικό έτος, χωρίς συνήθως να 
είναι περισσότερα από 2, ενώ διεξάγονται στην αρχή και κατά τη διάρκεια του 
έτους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Συντονιστή έναν 
επιμορφωτικό ρόλο, ο οποίος αποτελεί την πλέον γνώριμη συνιστώσα του έργου 
του στους εκπαιδευτικούς της πράξης. Ο ρόλος αυτός συνδέεται με τον αντίστοιχο 
του Σχολικού Συμβούλου. Ωστόσο, δεν πραγματώνεται δίχως δυσκολίες από τον 
Συντονιστή, καθώς έχει περισσότερα σχολεία ευθύνης. Ο μεγάλος αριθμός 
δυσχεραίνει την οργάνωση των επιμορφώσεων, καθώς απαιτεί μεγαλύτερο 
συντονισμό και προσπάθεια από πλευράς Συντονιστή. Απαραίτητη είναι και η 
ύπαρξη υποδομής για τις συναντήσεις, η διοργάνωση των οποίων σε συνδυασμό με 
τα υπόλοιπα καθήκοντά του θέτουν σε κίνδυνο το έργο του εν συνόλω: «Συνήθως 
κάνουν λιγότερα, γιατί έχουν πολλά περισσότερα σχολεία», «Η μόνη διαφορά είναι 
ότι έχουν περισσότερα σχολεία στην αρμοδιότητά τους, για παράδειγμα από 4 έγιναν 
10, που σημαίνει ότι στο δια ταύτα αν χρειαστεί κάτι, θα υπάρχει μια καθυστέρηση 
στην όλη διαδικασία, ενώ και τα σεμινάρια θέλουν πλέον περισσότερη οργάνωση». 

Σημαντική συνιστώσα του έργου του Συντονιστή αποτελεί η εισαγωγή 
καινοτόμων δράσεων στα σχολεία. Αναφορά στην καινοτομία έγινε από 7 
εκπαιδευτικούς. Ωφέλιμες δράσεις όπως επέκταση καινοτομιών και παροχή 
βοήθειας στους εκπαιδευτικούς συνδέονται με τον επιμορφωτικό ρόλο που 
προκρίνουν οι συμμετέχοντες ως κυριότερο. Η επιμόρφωση αποτελεί ‘πύλη’ για την 
εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και δράσεων στα σχολεία (ενδεικτικά, αναφέρθηκαν 
προγράμματα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για μαθητές της Στ΄ τάξης, 
προγράμματα κατά του σχολικού εκφοβισμού σε συνεργασία με εξωσχολικούς 
φορείς, σύντονες δράσεις σε σχολικές μονάδες στη θεατρική Αγωγή). Σε αυτό το 
πλαίσιο, συνιστώσα του καθηκοντολογίου αποτελεί η «…ενθάρρυνση των 
εκπαιδευτικών να εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις και να τολμούν γενικότερα». 
Απαραίτητη διάσταση της επιμόρφωσης αναδεικνύεται η καινοτομία, με την 
έμφαση να δίνεται σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και διαχείρισης συμπεριφορών 
και συγκεκριμένων κατηγοριών μαθητών (μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, μαθητές με διαφορετική πολιτισμική προέλευση και υπόβαθρο). 

Πρόσθετα, 4 εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως ο Συντονιστής διαθέτει έναν 
‘πυροσβεστικό’ ρόλο ως προς τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία. Οι τελευταίες 
αφορούν την παροχή υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα συμπεριφοράς και/ή παιδαγωγικού χαρακτήρα με μαθητές τους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικές είναι οι συναντήσεις στις σχολικές μονάδες με 
τους εκπαιδευτικούς, η καλή γνώση της περίπτωσης που προβληματίζει, καθώς και 
η παροχή βοήθειας στην προσέγγιση των γονέων των συγκεκριμένων μαθητών. 
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Μόνο ένας εκπαιδευτικός υποστήριξε πως: «οι Συντονιστές θα 
ενεργοποιήσουν την αξιολόγηση», διαβλέποντας έναν δυνητικό αξιολογικό ρόλο 
στον νέο θεσμό. Ένας άλλος αναφέρθηκε στον αξιολογικό ρόλο που είχε θεσμικά -
και όπως εξελίχθηκε μόνο θεωρητικά- ο Σχολικός Σύμβουλος, αλλά δεν 
εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Ένας τρίτος υποστήριξε: «Θα μπει στην τάξη για να 
με κρίνει; Δεν θα είναι βοηθητικός. Αν είναι να με διευκολύνει με την τάξη μου, τότε 
τον θέλω». Και 5 άλλοι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για συμβουλευτικό ρόλο, 
δηλώνοντας πως είναι στην αρμοδιότητά του να παρέχει συμβουλές στους 
εκπαιδευτικούς συζητώντας μαζί τους σειρά ζητημάτων που τους απασχολούν 
στην ενδοσχολική καθημερινότητα. Ο αξιολογικός ρόλος διαφαίνεται να βρίσκεται 
σε λανθάνουσα κατάσταση σε αντίθεση με τον συμβουλευτικό, ο οποίος θεωρείται 
αναμενόμενος.  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν σειρά ρόλων που 
εντάσσονται στο καθηκοντολόγιο του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου: α) 
επιμορφωτικό, ο πλέον δημοφιλής σε αριθμό αναφορών με έμφαση στην 
καινοτομία, β) διαμεσολαβητικό-συνεργατικό με πλήθος φορέων, γ) 
συμβουλευτικό και δ) ‘πυροσβεστικό’ ως προς τη διαχείριση και επίλυση κρίσεων 
στα σχολεία.  

Προσδοκίες εκπαιδευτικών από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου 

Προσδοκίες αναφέρθηκαν από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα. Μόνο 4 από τους 31 δήλωσαν πως δεν έχουν καμία 
προσδοκία από τα νέα στελέχη. Η απουσία προσδοκιών εδράζεται στην πεποίθηση 
ότι δύσκολα μπορούν να αλλάξουν πράγματα με τον τρόπο που λειτουργεί, 
στερούμενος αποφασιστικών αρμοδιοτήτων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων και διαχείριση κρίσεων. Ανασταλτικό ρόλο 
λαμβάνει και το πλήθος των ζητημάτων που καλούνται να διαπραγματευθούν στο 
πλαίσιο των καθηκόντων τους και ο μεγάλος αριθμός σχολείων ευθύνης: «Δεν 
προσδοκώ κάτι ιδιαίτερο. Δε νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Με τις 
μεγάλες περιφέρειες, μήπως γίνουν χειρότερα τα πράγματα;». Ωστόσο, πρωτεύον 
ζήτημα αποτελεί ο τρόπος λειτουργίας του με έμφαση στη διαχείριση ζητημάτων 
με γονείς μαθητών: «Δεν αλλάζει κάτι, γιατί η Πολιτεία δένει τα χέρια του δασκάλου 
και του εκπαιδευτικού κλάδου, γιατί αν δεν έχεις τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, δεν 
μπορείς να κάνεις τίποτα. Εν τέλει, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά σε τόσο δύσκολες 
καταστάσεις. Κανείς δεν θέλει να φτάσει στον Εισαγγελέα». 

Η μεγάλη πλειοψηφία, όμως, εξέφρασε σειρά προσδοκιών που άπτονται του 
συνόλου της δράσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που αφορά στους 
εκπαιδευτικούς της πράξης. Συγκεκριμένα, 11 από τους 31 εκπαιδευτικούς 
αναμένουν ουσιαστική υποστήριξη σε θέματα της καθημερινότητας. Η έμφαση από 
τους εκπαιδευτικούς δίνεται στην πρακτική -και όχι θεωρητική- αξία των 
παρεμβάσεων και την ρεαλιστική δυνατότητα εφαρμογής συμβουλών, οδηγιών και 
παροτρύνσεων από πλευράς στελεχών. Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί 
για 8 εκ των 11 εκπαιδευτικών η τακτική, συχνή παρουσία του Συντονιστή στις 
σχολικές μονάδες: «(… ) να οργανώνει (…) τακτικές συναντήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς σε επίπεδο σχολικής μονάδας με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και 
την παροχή οδηγιών-συμβουλών», «Να είναι εκεί όταν δημιουργούνται θέματα με 
μαθητές και γονείς (…)». Επίσης: «Να μπορεί να δίνει λύσεις, να είναι ενημερωμένος, 
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να μπορούμε να τον βρίσκουμε άμεσα», «Επιθυμώ να στηρίζει περισσότερο τον 
εκπαιδευτικό, να επισκέπτεται πιο πολύ τα σχολεία, να έχει συμβουλευτικό και όχι 
αξιολογικό ρόλο». Συμπληρωματική προϋπόθεση αποτελεί η άμεση πρόσβαση των 
εκπαιδευτικών στον Συντονιστή και η όσο πιο σύντομη ανταπόκριση του 
τελευταίου στα προβλήματα των πρώτων: «Να είναι εκεί, να υπάρχει άμεση 
πρόσβαση όποτε είναι ανάγκη, όχι απλά ένα τηλεφώνημα». 

Ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος για 10 από τους 31 εκπαιδευτικούς 
αποτελεί η συμβολή του Συντονιστή σε διαχείριση κρίσεων κυρίως σε περιπτώσεις 
συγκεκριμένων μαθητών και γονέων. Όπως δήλωσαν, αναμένουν στήριξη, παροχή 
βοήθειας και υπόδειξη απτών, εφαρμόσιμων λύσεων: «Αν του ζητήσω βοήθεια, να 
μπορεί να την δώσει (…) Να είναι υποστηρικτικός ως προς τους εκπαιδευτικούς. Όταν 
προκύπτει κάτι, να μην παίρνει το μέρος της Διοίκησης, αλλά των εκπαιδευτικών. Να 
κατανοεί το κλίμα στην τάξη. Να μην ξεχνάνε ότι ξεκίνησαν από δάσκαλοι», «Να 
δώσει λύσεις σε προβλήματα, όχι θεωρητικά, συγκεκριμένα. Κάθε παιδί είναι 
διαφορετικό. Θέλω πιο συγκεκριμένες λύσεις, να μιλά κατά περίπτωση. Δεν είχα 
συγκεκριμένη συμβουλή», «Σε δύσκολες και περίεργες περιπτώσεις να είναι αρωγός», 
«Ελπίζω σε μια ουσιαστική συμβολή και βοήθεια στο έργο των εκπαιδευτικών», 
«Να κάνει ότι έκανε και ο Σύμβουλος: σε μια δύσκολη στιγμή με ένα παιδί να βοηθήσει. 
Και οδηγίες στο παιδαγωγικό έργο, όταν τα βρίσκω σκούρα».   

Πλήθος αναφορών απαντά η προσδοκία 9 εκπαιδευτικών για επιμόρφωση 
σε επίκαιρα θέματα με έμφαση στον πρακτικό της προσανατολισμό: «Επιμόρφωση 
με μεγαλύτερη ανατροφοδότηση και προτροπή εκπαιδευτικών για υλοποίηση 
καινοτόμων δράσεων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ενός 
σχολείου ή τάξης». Για την ενίσχυση του βιωματικού χαρακτήρα των 
επιμορφωτικών δράσεων, 3 εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην διεξαγωγή 
δειγματικών διδασκαλιών: «Ουσιαστική επιμόρφωση, με τον Σχολικό Σύμβουλο 
γινόταν απλά για να γίνει. Θα βοηθούσαν δειγματικές διδασκαλίες και συζήτηση 
πάνω σε αυτές», «Κάποιες δειγματικές διδασκαλίες με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Δεν είμαι σίγουρη, ‘κατοχυρωμένη’ σε αυτά που κάνω, πάντα ρωτάω τις 
παράλληλες». Οι τοποθετήσεις των συνεντευξιαζόμενων ανέδειξαν ως πλέον 
δημοφιλή ενότητα επιμόρφωσης, αυτή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, στην 
οποία αναφέρθηκαν 5 συμμετέχοντες. Ενδεικτικά: «Θα ήθελα να οργανώνει (ενν. ο 
Συντονιστής) περισσότερα σεμινάρια με θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς 
μας, που μας προβληματίζουν: συμπεριφορά, μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, ΔΕΠ-
Υ» «Θα ήθελα επιμόρφωση σε θέματα όπως οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
εμένα με ξεπερνούν». 

Προσδοκίες διατυπώθηκαν ακόμα για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας 
και ανταλλαγής καινοτομιών μεταξύ των σχολικών μονάδων ενός Συντονιστή: «Να 
μπορέσει να φέρει συνεργασίες ανάμεσα σε σχολεία, να επεκτείνει καινοτόμες και 
ωφέλιμες για τα σχολεία δράσεις (…)», όπως και για την τροποποίηση της στάσης 
της κοινωνίας απέναντι στους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο ενός διαμορφωτικού-
μεντορικού ρόλου για την αποστολή του: «Να τροποποιήσει τον τρόπο που μας 
αντιμετωπίζει η πλειοψηφία του κόσμου (αγράμματοι, χωρίς όραμα, συνεχείς 
διακοπές). Να φέρει μέσα στην εκπαίδευση τον φρέσκο αέρα για να εμπνευστούν οι 
εκπαιδευτικοί, για να οραματιστούν, για να νιώθουν χαρά οι μαθητές να έρχονται στο 
σχολείο. Χρειαζόμαστε μέντορες οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί, εφόσον το κράτος δεν 
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μας παρέχει άλλους δημιουργικούς τρόπους ανανέωσης της διδασκαλίας μας και των 
ιδεών μας».      

 

Πρόσωπα και θεσμοί υποστήριξης του καθημερινού έργου των 
εκπαιδευτικών 

Από την ανάλυση προκύπτει πως οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέδειξαν 
μια ομάδα προσώπων και θεσμών, οι οποίοι εκτιμούν πως δρουν υποστηρικτικά για 
τους ίδιους στην επαγγελματική καθημερινότητά τους. Με διαφορά, 27 από τους 
31 εκπαιδευτικούς ανέφεραν τους συναδέλφους τους ως υποστηρικτές στο 
πλαίσιο δικτύων εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Με τον όρο συνάδελφοι, νοούνται 
οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας στο σύνολό τους ή ορισμένα 
άτομα εμπιστοσύνης όπως εκπαιδευτικοί διαφορετικών τμημάτων της ίδιας τάξης: 
«(…) Έχω υποστήριξη σίγουρα από τον συνάδελφο που έχει το παράλληλο τμήμα. Οι 
απογοητεύσεις μου μετατρέπονται σε δημιουργικότητα με τη συζήτηση και την 
ανταλλαγή σκέψεων και ανησυχιών», ίδιας ειδικότητας ή/και συναδέλφων με 
μακροχρόνια κοινή προϋπηρεσία στο ίδιο σχολείο. Επίσης, συνάδελφοι νοούνται 
και πρόσωπα εκτός σχολικής μονάδας (2 αναφορές): «γιατί είναι με το μέρος μου», 
νεότεροι (2 αναφορές): «(…) και ο πιο νέος μπορεί να σου μάθει καινούργια 
πράγματα. Δεν μπορώ την ρουτίνα», «(…) Ένας νέος συνάδελφος είναι πιο κοντά σε 
αυτά που έχω διδαχτεί», παλαιότεροι (6 αναφορές): «έχουν εμπειρία, μεγάλη 
προϋπηρεσία», οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης (2 αναφορές) ή του 
Τμήματος Ένταξης (2 αναφορές), καθώς και αιρετοί ή μη συνδικαλιστές (2 
αναφορές).  

Σε ότι αφορά τους συναδέλφους, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν συγκεκριμένες 
πρακτικές δράσης. Είναι τα πρώτα πρόσωπα στα οποία προσφεύγουν για παροχή 
συμβουλών όταν ανακύψει ορισμένο ζήτημα τόσο σε παιδαγωγικό επίπεδο όσο, 
κατά κύριο λόγο, σε περιπτώσεις διαχείρισης μαθητών με αυξημένες παιδαγωγικές 
και συμπεριφορικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να 
μιλήσουν σε συναδέλφους εμπιστοσύνης που γνωρίζουν την κατάσταση και είναι 
σε θέση να τους υποστηρίξουν συναισθηματική ή/και πρακτικά: «(…) Είμαστε στην 
ίδια κατάσταση. Υπάρχει ενσυναίσθηση μεταξύ μας. Ίδιο επίπεδο, ίδια προβλήματα 
με γονείς, με τις τάξεις, κατανοούμε ο ένας τον άλλο». Επίσης, 5 εκπαιδευτικοί 
ανέφεραν πως έχουν προωθήσει θέματα που τους απασχόλησαν έντονα στον 
Σύλλογο Διδασκόντων προς συζήτηση κατόπιν συνεννόησης με τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προσφυγή στον Σύλλογο αποσκοπεί 
αφενός στην κοινοποίηση των θεμάτων και την ανεύρεση λύσης, χωρίς αυτό να 
κατορθώνεται πάντα: «(…) αξιοποιώ γνώμες και καθορίζω τη δράση μου», «Θεωρώ 
ότι σε καταστάσεις κρίσης δεν έχουμε στήριξη. Έχω την αίσθηση ότι παλεύουμε μόνοι 
μας στο σχολείο». Ορισμένες φορές, σε περίπτωση μη-λύσης, οι εκπαιδευτικοί 
αναζητούν συμβουλές και στήριξη από συναδέλφους εκτός σχολείου (παλαιότεροι 
εκπαιδευτικοί εμπιστοσύνης, συνδικαλιστές). Οι παραπάνω επιλογές δράσης 
τροποποιούνται κατά περίπτωση και σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις 
των εργαζομένων στην σχολική μονάδα, όπως και τη σχέση του εκπαιδευτικού με 
την διεύθυνση του σχολείου: «(…) Παίζει ρόλο η συνεργασία, το δέσιμο, η 
διαπροσωπική σχέση. Πόσο ο άλλος είναι διατεθειμένος να δώσει. Να υπάρχει 
αμοιβαιότητα. Είναι: ‘δούναι και λαβείν’ ».  
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Δεύτερο σε αριθμό αναφορών έρχεται το πρόσωπο του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας με 24 εκπαιδευτικούς. Έξι από αυτούς σημείωσαν πως η στήριξη 
αυτή δεν είναι δεδομένη σε όλους τους διευθυντές, αλλά αναμένεται μόνο από 
ορισμένους: «Θα πρέπει να είναι ο διευθυντής. Δεν είναι πάντα. Κάθε σχολείο είναι 
ξεχωριστός οργανισμός: σε άλλα ‘τρέχει’ καλύτερα, σε άλλα είναι απρόσωπα τα 
πράγματα», «(…) Κάποιους διευθυντές, όχι όλους. Διατηρώντας το κλίμα του 
σχολείου σε σωστές βάσεις, όντας ακριβοδίκαιος, με διευκολύνει όταν έρχομαι 
σχολείο», «(…) Είναι καθαρά προσωπικό (…) Δεν είναι ότι ο διευθυντής βοηθά 
πάντα». Αποφασιστικό ρόλο έχουν το στυλ διοίκησης του διευθυντή, οι ικανότητές 
του, η προσωπικότητά του, καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις με κάθε 
εκπαιδευτικό. 

Σε ότι αφορά σε θεσμούς εκτός σχολικής μονάδας, ο μοναδικός που 
αναφέρθηκε από 5 συμμετέχοντες (2 ΠΕ70 και 2/8 ειδικότητες) ήταν ο 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου. Δύο από αυτούς σημείωσαν πως καταφεύγουν 
σε αυτόν μόνο σε δεύτερο βαθμό, όταν μια περίπτωση δεν μπορεί να διευθετηθεί 
εντός σχολείου, «στα δύσκολα». Δύο άλλοι από τους 31 εκπαιδευτικούς δήλωσαν 
κατηγορηματικά πως δεν αισθάνονται να λαμβάνουν υποστήριξη από κάποιον 
εξωσχολικό θεσμό, εκφράζοντας δυσπιστία ως προς την αποτελεσματικότητα 
στελεχών εκτός σχολικής ζωής. Έλλειψη εμπιστοσύνης σε εξωσχολικούς θεσμούς 
εκφράστηκε από έναν αναπληρωτή εκπαιδευτικό: «(…) Δεν βοηθά ότι δεν είμαστε 
κάπου μόνιμοι. Όταν είσαι, μπορείς να εμπιστευτείς τους φορείς. Όταν δεν είσαι, είναι 
απρόσωποι φορείς». Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων αναδεικνύουν τη 
σημασία των συναδέλφων ‘επί του πεδίου’, οι οποίοι είναι άμεσα προσβάσιμοι 
στους ίδιους και συχνά πληρέστερα ενημερωμένοι για ζητήματα που ανακύπτουν 
στη σχολική ζωή. Έξι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων στον ρόλο της προσωπικότητας του στελέχους: «Το προσωπικό 
κύρος παίζει ρόλο», «Η προσωπικότητα σαφώς παίζει ρόλο. Είναι σημαντικό να 
κρατά ίσες αποστάσεις, να είναι ακριβοδίκαιος και να υπάρχει άμεση επαφή. Το να 
μπορεί να σε ακούσει κάποιος είναι ίδιον του χαρακτήρα του. Αν είναι αυταρχικός, 
εγωπαθής, είναι εύκολο να ακούσει τον άλλο και να συνεργαστεί μαζί του;». Ένας εκ 
των έξι, διαχώρισε το σώμα των Συντονιστών ως προς τη διάθεσή τους να 
προσφέρουν με κριτήριο την ικανοποίηση που αντλούν από την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους: «Υπάρχουν Συντονιστές που αγαπούν αυτό που κάνουν όπως 
υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι διατεθειμένοι να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά, επειδή δεν αγαπούν αυτό που κάνουν. Υπάρχουν ζητήματα όπως 
ματαιοδοξία, καριέρα (…)». 

Στοιχεία για το επιθυμητό προφίλ του Συντονιστή εντοπίστηκαν στις 
ακόλουθες απαντήσεις: «Παίζει ρόλο ο τρόπος του, να είναι μεταδοτικός, φιλικός, να 
σε κερδίζει, να μοιραστείς τα προβλήματα που έχεις»,  «(…) Να με κάνει να νοιώθω 
ασφάλεια, να έρχομαι χαρούμενη και να θέλω να προσφέρω», «Πέρα από τις 
ακαδημαϊκές γνώσεις, πρέπει και σαν χαρακτήρας να είναι κοντά στους 
εκπαιδευτικούς, να καταλαβαίνει τις ανάγκες τους σε πρακτικό επίπεδο, μέσα στην 
τάξη. Όχι σε ακαδημαϊκό επίπεδο, για να μπορεί να τους συμβουλεύσει». Η 
αποτελεσματική συμβουλευτική προϋποθέτει δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
και ασφάλειας.    

Άλλα πρόσωπα που αναφέρθηκαν ως υποστηρικτικά είναι οι γονείς (2 
αναφορές), ορισμένες μόνο φορές. Αν και δεν βοηθούν συνήθως στην εξεύρεση 
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λύσεων, θεωρείται θετικό να συζητιούνται μαζί τους τα όποια προβλήματα. Από μία 
αναφορά έλαβαν ο υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Διευθυντής 
Εκπαίδευσης. 

Συζήτηση 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια αναδεικνύεται η σταδιακή 
υποβάθμιση και εν τέλει απαξίωση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, όπως 
αυτός δρούσε τα τελευταία χρόνια. Καταλυτικό σημείο υπήρξε η απουσία των 
στελεχών από τις σχολικές μονάδες και η αποξένωσή τους από την καθημερινότητα 
των εκπαιδευτικών. Η επικοινωνία Σχολικού Συμβούλου-εκπαιδευτικών 
περιοριζόταν κυρίως στα επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία είχαν, όμως, μειωμένη 
πρακτική σημασία και έντονα θεωρητικό χαρακτήρα. 

Παρά τα παραπάνω, ο Σχολικός Σύμβουλος είχε περισσότερο ελπιδοφόρα 
πορεία διαδεχόμενος τον Επιθεωρητή. Ο τελευταίος συνδέθηκε στη συνείδηση των 
εκπαιδευτικών με αυταρχισμό και αντιδημοκρατικές πρακτικές, ενώ η 
θεσμοθέτηση του Σχολικού Συμβούλου φάνηκε να ικανοποιεί το χρόνιο αίτημα της 
εκπαιδευτικής κοινότητας στη χώρα για την εξάλειψη του Επιθεωρητή - κριτή των 
εκπαιδευτικών (Καραμητόπουλος, 2017). Παρά την αρχική αισιοδοξία και 
ανανέωση, σταδιακά τέθηκε προς συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης 
κατά πόσο ο Σχολικός Σύμβουλος συνέβαλε ουσιαστικά στην επίλυση 
προβλημάτων ή κρίσεων που ανέκυπταν στις σχολικές μονάδες. Οι παρεμβάσεις 
του είχαν κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα. Το πραγματικό διαχειριστικό βάρος 
προβληματικών καταστάσεων φαίνεται να αφορούσε πρωτίστως τους 
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς εντός των σχολικών μονάδων. 

Η αποστέρηση των εκπαιδευτικών από την όποια υποστήριξη λάμβαναν 
τελικώς από το πρόσωπο του Συμβούλου δικαιολόγησε την κατάργηση του 
μονοπρόσωπου θεσμού. Χαρακτηριστικές είναι οι λιγοστές φωνές μεταξύ των 
συμμετεχόντων που εκφράστηκαν υποτιμητικά επ’ αυτής. Και πάλι, η εναντίωση 
συνιστούσε γενικότερο προβληματισμό περί της μείωσης των δομών υποστήριξης 
του έργου των εκπαιδευτικών, που απλά δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από αυτούς. Η 
ύπαρξη ενός προσώπου στο οποίο δύνανται να αποταθούν κρίνεται αναγκαία για 
πολλούς.  

Το δημιουργηθέν κενό κάλυψε ο  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου. Αν και 
μονοπρόσωπος θεσμός, διαπνέεται σε θεσμικό επίπεδο από σαφώς συλλογικότερο 
προσανατολισμό στη δράσης του. Η συλλογικότητα και η συνεργασία με πλήθος 
φορέων της εκπαίδευσης και της κοινωνίας φαίνεται να αποτελούν κομβικά 
χαρακτηριστικά του ρόλου του Συντονιστή που τον διαφοροποιεί εκ διαμέτρου από 
τον Σχολικό Σύμβουλο. Μένει, ωστόσο, να αποδειχτεί κατά πόσο η συλλογική δράση 
θα πραγματωθεί τελικά και θα μετατραπεί σε ίδιον γνώρισμα του νέου θεσμού. 
Καθοριστικό ρόλο στη συλλογική διάσταση του έργου του Συντονιστή έχει ο 
θεσμός του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., γύρω από τον οποίο εξακτινώνεται η πολυσχιδής δράση του. 
Μένει να αποδειχτεί κατά πόσο το ίδιο το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. όσο και ο Συντονιστής είναι 
δυνατόν να εφαρμόσουν το σύνολο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του 
έχουν ανατεθεί ή αν μέρος εξ αυτών περιπέσουν σε αδράνεια, γεγονός που θα 
επιφέρει αναπόφευκτα απαξίωση ομοιάζοντας με την κατάσταση επί Σχολικού 
Συμβούλου. 
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Σε κάθε περίπτωση, η συλλογική διάσταση του έργου του Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου δεν προκύπτει από την παρούσα έρευνα ότι φτάνει στα 
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, αν και μερικοί από αυτούς γνωρίζουν ότι 
συνεργάζεται με συναδέλφους του και άλλα πρόσωπα της διοικητικής ιεραρχίας 
της εκπαίδευσης. Σε αυτό συμβάλλει πιθανώς ο μειωμένος αριθμός θέσεων 
Συντονιστών και η ανάθεση μεγαλύτερου αριθμού σχολείων σε κάθε έναν από 
αυτούς. Η δράση τους και η παρουσία τους στα σχολεία μειώθηκε τόσο σε 
περιφέρειες μεγάλης γεωγραφικής πύκνωσης όσο και σε πιο εκτεταμένες, με τις 
αντικειμενικές δυσκολίες (επικοινωνία και μετάβαση στις σχολικές μονάδες με 
αντιμετώπιση προβλημάτων επί του πεδίου) να πολλαπλασιάζονται στις δεύτερες.      

Η έρευνα ανέδειξε βασικότερο ρόλο του Συντονιστή για τους εκπαιδευτικούς 
τον επιμορφωτικό. Αποτελεί, άλλωστε, τον κυρίαρχο, επίσημο, δημοσίου 
χαρακτήρα φορέα επιμόρφωσής τους. Διαπιστώνει κανείς πως το κομμάτι της 
αυτό-επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ιδιωτική 
υπόθεση του καθενός, ανάλογη των δυνατοτήτων, της διάθεσης και των 
ενδιαφερόντων του. Άλλος κυρίαρχος ρόλος είναι εκείνος του διαχειριστή κρίσεων, 
κυρίως σε ζητήματα που άπτονται σχέσεις εκπαιδευτικών-γονέων, η εμφάνιση των 
οποίων έχει έντονα αυξητικό χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια. Ελλείψει ερευνών για 
τον θεσμό του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σε ό,τι αφορά στους 
επιμορφωτικό και διαχείρισης κρίσεων ρόλους η δράση του ομοιάζει με εκείνη του 
Σχολικού Συμβούλου (Καραμητόπουλος, 2016). 

Για την επίτευξη των παραπάνω ρόλων, είχε διαχρονικά καθοριστικό ρόλο η 
προσωπικότητα του στελέχους (Σχολικού Συμβούλου ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου) ως παράγοντα σχετιζόμενου άμεσα με την αποτελεσματικότητά του. Στην 
παρούσα έρευνα, το επιθυμητό προφίλ του Συντονιστή συνίσταται σε: να είναι 
φιλικός, να καλλιεργεί κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, να είναι καταρτισμένος 
στο αντικείμενό του, μεταδοτικός και να δίνει ουσιαστικές λύσεις σε δυσκολίες που 
ανακύπτουν στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών της πράξης. Με άλλα λόγια, 
αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης με γνωστική επάρκεια και 
διαχειριστική ικανότητα βασισμένη στο δίπτυχο: αμεσότητα επικοινωνίας-
αξιοπιστία (εφαρμόσιμων) λύσεων. Σε αυτό το σημείο,  η έρευνα συμφωνεί με 
παλαιότερη για τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου (Καραμητόπουλος, 2016). 

Η πραγμάτωση των ρόλων απαιτεί φυσική παρουσία στις σχολικές μονάδες, 
γεγονός στο οποίο οι εκπαιδευτικοί προσδίδουν αυξημένη σημασία ως 
‘διαπιστευτήριο’ ενδιαφέροντος για το έργο τους. Το προηγούμενο παράδειγμα του 
Σχολικού Συμβούλου αποδεικνύει πως η φυσική παρουσία του στελέχους 
προσωποποιεί το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού συστήματος. Η έλλειψή της 
συνιστά απαξίωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών και οδηγεί στη 
διαρραγή της εμπιστοσύνης ομάδων της εκπαίδευσης μεταξύ τους. Τελικά, η 
αποσπασματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος οδηγεί σε μείωση της 
αξιοπιστίας του στα μάτια όλης της κοινωνίας. 

Μείωση αξιοπιστίας του εκπαιδευτικού συστήματος στα μάτια των 
στελεχών επέρχεται και όταν η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τα όργανα 
του Υπουργείου και την πολιτική ηγεσία για το έργο τους είναι μηδενική. Στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου είναι επιφορτισμένος με τη 
σύνταξη σειράς εκθέσεων (μηνιαίες, ετήσιες, έκτακτες) που στο σύνολό τους 
αποτιμούν τη δράση του ίδιου όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων 
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εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η σύνταξη των εκθέσεων είτε 
αδρανήσει είτε απαξιωθεί αποκτώντας διεκπεραιωτικό χαρακτήρα εξαιτίας 
απουσίας ανατροφοδότησης, αναμένει κανείς σταδιακή απαξίωση των νέων 
στελεχών, οι οποίοι σύμφωνα με την Υ.Α. καλούνται να δρουν ως συν-διαμορφωτές 
της εκπαιδευτικής πολιτικής ως καλοί γνώστες της εκπαιδευτικής 
καθημερινότητας.      

Κομβικό ζήτημα και για τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου αποτελεί η 
σχέση του με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παλαιότερα, η εμπλοκή του 
Σχολικού Συμβούλου έλαβε διαχρονικά πολλές μορφές: από την αδράνεια 
δεκαετιών στη συμμετοχή στη σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων σχολικών μονάδων 
(Ν. 3848/2010) ως την ποσοτική μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
συνόλου των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του (Προεδρικό Διάταγμα 
152/2013). Η διαδικασία του 2013 δεν εφαρμόστηκε ποτέ στο σώμα των 
εκπαιδευτικών, ενώ τελικά εγκαταλείφτηκε (Ν.4547/2018, άρθρο 110, παρ. 1, κα). 
Έκτοτε, το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παρέμεινε εκ νέου σε 
στασιμότητα, με το νέο πλαίσιο εφαρμογής της να βρίσκεται υπό διαμόρφωση.  
Διαχρονικά, η ευθύνη της Πολιτείας είναι μεγάλη, καθώς μία ουσιαστική αξιολογική 
διαδικασία θα εμφάνιζε τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ανεπαρκή χρηματοδότησή του (Κασσωτάκης, 2017). 
Ενδεικτικά, οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης για την εκπαίδευση το 2016 σε 
σύγκριση με το 2012 μειώθηκαν κατά 10,0% (ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Το 2015 η Ελλάδα 
ήταν η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις λιγότερες κρατικές δαπάνες για την 
εκπαίδευση ως ποσοστό των δημοσίων δαπανών (Νικολαΐδης, 2019). 

Σε ό,τι αφορά στον Συντονιστή, παραμένει ερώτημα αν θα σχετιστεί και με 
ποιον τρόπο με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αν και στην παρούσα έρευνα 
οι σχετικές αναφορές είναι περιορισμένες, διαπιστώνει κανείς μία λανθάνουσα 
ανησυχία μερίδας εκπαιδευτικών για το ζήτημα της αξιολόγησής τους, η οποία 
πηγάζει -μεταξύ άλλων- από τις δυσάρεστες εξελίξεις των ετών των Μνημονίων 
(κυρίαρχο στοιχείο του δημόσιου διαλόγου σχεδόν επί δεκαετία) και την απουσία 
εμπειρίας για την αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο (σε πλήθος εκφάνσεων της 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης). 

Επομένως, σειρά ερωτημάτων παραμένουν επίκαιρα: Τι σκοπό και 
προσανατολισμό θα έχει η αξιολογική διαδικασία; Ποιος θεσμός είναι κατάλληλος 
να εφαρμόσει την αξιολόγηση; Είναι στελεχωμένος από κατάλληλα 
προετοιμασμένα πρόσωπα; Θέλουν τα πρόσωπα αυτά να εφαρμόσουν την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; Μπορούν; Είναι έτοιμο το σώμα των 
εκπαιδευτικών; Το εν λόγω ζήτημα εκφεύγει των ορίων της εκπαίδευσης και έχει 
σαφώς πολιτική, αλλά και κοινωνική διάσταση, αφορώντας στο κοινωνικό αγαθό 
της εκπαίδευσης. Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, η επιστημονική προσέγγιση της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέσω της διερεύνησης απόψεων όλων των 
εμπλεκόμενων ομάδων καθίσταται επιτακτικά αναγκαία και μόνιμα επίκαιρη. 

Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά έναν πιθανό αξιολογικό ρόλο σε νέα 
στελέχη, καθίσταται επιβεβλημένη η συνειδητή αποφυγή αντιθετικών λόγων από 
τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι οποίοι τείνουν να συμβάλλουν 
στην κατακρήμνιση της εμπιστοσύνης του εκπαιδευτικού κόσμου προωθώντας 
κειμενικές εκδοχές στερούμενων πολιτικού νοήματος (Καλεράντε & Λογιώτης, 



55    ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 

2018). Προϋπόθεση επιτυχίας συνιστά η σαφής διατύπωση του σκοπού της όποιας 
διαδικασίας ακολουθηθεί. 

Παρά τη θεσμοθέτηση νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, 
βασικότερη πηγή υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους 
αποτελούν οι ίδιοι οι συνάδελφοί τους σε επίπεδο σχολικής μονάδας (όλοι ή 
ορισμένοι). Σημαντικό ρόλο παίζουν και συνάδελφοι εκτός σχολείου. Η διάκριση 
παλαιών-νέων δεν φαίνεται να έχει αυξημένη σημασία, καθώς δυνητική πηγή 
υποστήριξης αποτελεί τόσο η εμπειρία των παλαιότερων όσο και η ανανεωτική 
οπτική των νεότερων. Καθοριστικότερη είναι η ενσυναίσθηση που απορρέει από 
κοινά καθημερινά βιώματα. Αυξημένο ρόλο παίζει και ο διευθυντής της σχολικής 
μονάδας όταν έχει καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό, αλλά και 
αποδεδειγμένες διαχειριστικές ικανότητες.  

Κατανοεί κανείς πως οι συνάδελφοι άμεσης πρόσβασης έχουν κυρίαρχο 
ρόλο σε πρώτο επίπεδο αντιμετώπισης προβλημάτων. Ο Συντονιστής (παλαιότερα 
ο Σύμβουλος) έρχεται σε δεύτερο επίπεδο, όταν οι δυσκολίες είναι ανυπέρβλητες σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας. Η δράση του σε δεύτερο χρόνο ορίζεται και στην Υ.Α. 
του καθηκοντολογίου του. Διαβλέπει κανείς πως η νομοθεσία προωθεί το νέο 
στέλεχος να συντονίζει πρόσωπα και καταστάσεις, ίσως και εξ αποστάσεως. Ο 
τρόπος πραγμάτωσης των ρόλων του δύναται να αποτελέσει αντικείμενο 
μελλοντικών ερευνών, όταν αποκτηθεί μεγαλύτερη εμπειρία για τη συνολική δράση 
του στο εκπαιδευτικό σύστημα.    

Καταληκτικά, οι εκπαιδευτικοί της πράξης επιθυμούν δίπλα τους ένα 
πρόσωπο που, ανεξαρτήτως ονομασίας, βρίσκεται δίπλα τους στην 
καθημερινότητα, στηρίζει και αναβαθμίζει το έργο τους προσδίδοντας κύρος στο 
ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Η αναγκαιότητα ενός τέτοιου προσώπου εδράζεται 
στην απαιτητική και πολυσχιδή φύση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο 
πραγματώνεται καθημερινά εντός μίας δυναμικά εξελισσόμενης εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Όλο και συχνότερα, πλήθος ζητημάτων ενσωματώνονται περαιτέρω 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελώντας αναπόσπαστα κομμάτια του: η 
διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, η ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους του μαθητές μέσω δομών 
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, η διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων σε 
ενδοσχολικό και μη επίπεδο, αποτελούν κυρίαρχα θέματα ενδιαφέροντος των 
εκπαιδευτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πρόσωπο που είναι σε θέση να τους 
ενδυναμώνει και ενισχύει τη δράση τους είναι καλοδεχούμενο, με το ζήτημα της 
ονομασίας του να είναι δευτερεύον. Κρίσιμο σημείο αναδεικνύεται η θεσμική 
‘θωράκισή’ του, ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του 
αποτελεσματικά. Ένα τέτοιο στέλεχος θα είναι πράγματι σε θέση να συν-
διαμορφώσει την εκπαιδευτική πολιτική όντας δημιουργικός συνδετικός κρίκος 
μεταξύ σχολείου-κοινωνίας.    
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