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Abstract: Education for democracy remains always a topical issue. School tends to develop 

political skills in students, so they can be incorporated in a free state. The educational 

institution of the students’ councils acts to achieve the above purpose. Through this present 

research were investigated students’ views, as members of school society, that are main 

characters of the function of the institution, for the role of the school leadership. The role of 

both the teacher and the director was studied due to school leadership that they can exercise 

on the operation of the 15member student council. The research method chosen was the 

quantity research, using the questionnaire as research tool. The research findings showed that 

teachers can support the operation of the student council, mainly through promotion of 

members’ expression of the 15member council opinion at the school meetings and the 

principal through providing room for the student meetings and accomplishment of regular 

meetings with the council. Finally according to the findings a much bigger percentage of 

attendance to the 15member student council was found in boys than in girls. 

Keywords: school leadership, student councils, teacher, manager 

Πεπίλητη: Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηία παξακέλεη πάληoηε έλα επίθαηξν ζέκα. Σν 

ζρνιείν νθείιεη λα παξέρεη έλα πιαίζην ψζηε νη καζεηέο λα δηαπαηδαγσγνχληαη κε ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθψλ δεμηνηήησλ, γηα λα εληαρζνχλ ζε κία ειεχζεξε πνιηηεία. Ο παηδαγσγηθφο 

ζεζκφο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ιεηηνπξγεί πξνο εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ. 

Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ, σο κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, γηα ηνλ ξφιν ηεο ζρνιηθήο 

εγεζίαο. Μειεηήζεθε ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή, ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή 

εγεζία πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ωο  

εξεπλεηηθή κέζνδνο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην 

εξσηεκαηνιφγην. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

ζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θπξίσο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο 

έθθξαζεο γλψκεο ησλ κειψλ ηνπ 15κεινχο ζπκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Οη 
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δηεπζπληέο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ  ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, κέζσ ηεο 

δηάζεζεο ρψξνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ην 

ζπκβνχιην. Σέινο απφ ηα επξήκαηα παξαηεξήζεθε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ζηα ζπκβνχιηα αγνξηψλ έλαληη θνξηηζηψλ. 

Λέξειρ κλειδιά: ζρνιηθή εγεζία, εθπαηδεπηηθφο, δηεπζπληήο, καζεηηθά ζπκβνχιηα 

Διζαγυγή 

Ζ καζεηηθή θσλή, θαη εηδηθφηεξα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα, βξίζθνληαη ζην ελδηαθέξνλ 

πνιιψλ δηεζλψλ εξεπλψλ (Cotmore, 2004). Κνηλφο ηφπνο φισλ ησλ κειεηψλ είλαη φηη ηα 

καζεηηθά ζπκβνχιηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεηηθφ παξάγνληα ζηελ πνιηηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ (Καινγηαλλάθε, 2003·Καξαηδηά, 2003·Mitra, 2008· 

Σνππαδάθε- Καςεηάθε, 2009·Griebler &Nowak, 2012·Παπανηθνλφκνπ, 2016), θαη 

ηαπηφρξνλαλα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Leithwood&Jantzi, 1999·Fielding, 2001·Taylor &Johnson, 2002·Cotmore, 2004· Mitra, 

2008·Griebler &Nowak, 2012). ηελ Διιάδα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα απνηεινχλ έλαλ 

αλελεξγφ ζεζκφ (Σνππαδάθε-Καςεηάθε Καηεξίλα, 2009·Βνπιή ησλ Δθήβσλ, 

2014·Παπανηθνλφκνπ, 2015·Γφγνια θαη Καηζήο, 2017·πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2017). ηελ 

πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπο αλαδεηνχληαη νη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπληειέζνπλ ζε απηφ. 

εκαληηθά επηδξαζηηθνί, ζηε ζεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, παξάγνληεο 

έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηε βηβιηνγξαθία, νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή 

(Glatthorn, 1968·Κατιά, 1989·Taylor &Johnson, 2002·Fielding, 2004· Smyth, 2006·Mitra, 

2008·Wade, 2008·Pautsch, 2010· Griebler&Nowak, 2012·πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2017).  

Ωζηφζν, ζε ιηγνζηέο έξεπλεο εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο λα ζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

ηελ Διιάδα, νη εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ σο ζέκα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, ελψ  εξεπλεηηθφ θελφ δηαπηζηψλεηαη αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηνπ δηεπζπληή ζηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ κειψλ ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο εθπαηδεπηηθνχ θαη δηεπζπληή, σο ελ δπλάκεη ζρνιηθνί 

εγέηεο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ: α) πψο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα  ζηεξίμνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη β) πψο κπνξεί ν δηεπζπληήο λα  ζηεξίμεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ζεκειηψλεηαη 

κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο 

επίζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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1.  Σσολική ηγεζία 

Ζ εγεζία ζήκεξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο πνπ έρεη 

επαλαπξνζδηνξηζηεί πνιιέο θνξέο (Yukl, 2009). Δίλαη κηα έλλνηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη 

πνηθηιφκνξθε, θαη γη’ απηφ έρνπλ γξαθηεί εθαηνληάδεο νξηζκνί ζηε βηβιηνγξαθία γηα απηή 

(Day&Antonakis, 2012). Ο Stogdill κάιηζηα ζπκπεξαίλεη φηη, «ππάξρνπλ ηόζνη πνιινί 

νξηζκνί γηα ηελ εγεζία, όζα θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα» 

(Stogdill, 1974:259, νπ. αλαθ. ζην Yukl, 2009). Οη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί πεξί εγεζίαο 

ζπγθιίλνπλ ζε δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηελ χπαξμε επηξξνήο θαη ηελ δξάζε κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Έλαο θιαζζηθφο νξηζκφο ηεο εγεζίαο είλαη απηφο ησλ 

Koontz&O’ Donnell (1976) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη, εγεζία είλαη ε επηξξνή ή ε ηέρλε ή ε 

δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ αηφκσλ κε ζθνπφ λα εξγαζηνχλ πξφζπκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νκαδηθψλ ζηφρσλ. 

Αδηακθηζβήηεην είλαη ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή εγεζία, θαζψο θπξίαξρε 

είλαη ε πεπνίζεζε φηη, ε πνηφηεηα ηεο εγεζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ζρνιείν απνηειεί έλαλ δηνηθεηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζεζκφ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε κε φιν ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ (Μπνπξήο, 2008). Αξθεηνί απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο, θαιχπηνπλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. Οη 

Bush&Glover (2003) εζηηάδνπλ ζε 4 ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο: επηξξνή, αμίεο, φξακα 

θαη δηνίθεζε. Ζ επηξξνή ζηε ζρνιηθή εγεζία κπνξεί λα αζθεζεί απφ άηνκα ή νκάδεο θαη λα 

θέξεη αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ζηηο ζρέζεηο  ηνπο. Ζ επηξξνή είλαη επίζεο 

έλα ζηνηρείν, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ  ηνπ νξγαληζκνχ (αΐηεο, 2014). 

ε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, εγέηεο κπνξεί λα αλαδεηρζεί νπνηνδήπνηε κέινο 

ηνπ, δξάηηνληαο κία επθαηξία ή ηθαλνπνηψληαο κία αλάγθε ηνπ νξγαληζκνχ. Σα άηνκα πνπ 

αζθνχλ εγεζία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λαείλαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, 

εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη καζεηέο (Darling-Flammond&Goodwin, 1993). Πξνυπφζεζε γηα 

ηελ θαηνρή ηεο ζέζεο ηνπ εγέηε απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη 

θνηλφ φξακα θαη ζηφρνπο, λα απνηειεί πξφηππν κάζεζεο γηα ηα ππφινηπα άιια κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη λα ηα ππεξεηεί (Γαξάθε, 2007).  

2. Η έννοια ηυν μαθηηικών ζςμβοςλίυν 

Γεληθή παξαδνρή απνηειεί φηη έλαο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη ε 

πνιηηηθή αγσγή, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε. Σν ζρνιείν 

πξνσζεί ην κνληέιν ηνπ πνιίηε πνπ είλαη ελεξγφο, ζπκκέηνρνο, θξηηηθά ζθεπηφκελνο 

θαη δεκηνπξγηθφο (Μχηε, 2009) θαη  ν νπνίνο απφ κέινο ηεο ηδησηηθήο θνηλσλίαο γίλεηαη 

κέινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ(Κνληνγηψξγεο, 2003). 
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Ζ πνιηηηθή αγσγή πνπ πξνσζεί ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, ζεζκνζεηήζεθε θαη κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα (Griebler&Nowak, 2012). ηελ Διιάδα 

πξψηνο ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, ην 1923, επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη θνηλνηηθή δσή ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν (Σζνιάθεο, 1989). Ο Γεικνχδνο ππνζηήξημε φηη, γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε κφξθσζε ηνπ καζεηή δελ αξθεί ε εθπαίδεπζε κέζα 

ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά ε ίδηα ε ζρνιηθή δσή. Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

δηακνξθψλεη ηε ζρνιηθή δσή είλαη ε θσλή ησλ καζεηψλ (Σεξδήο, 1998). 

Ζ θσλή ησλ καζεηψλ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κέζσ ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ (Mitra, 

2005·Pautsch, 2010). Μαζεηηθά ζπκβνχιηα νξίδνληαη νη νκάδεο καζεηψλ πνπ έρνπλ εθιεγεί 

σο εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ ζε έλα ζρνιείν (Griebler&Nowal, 2012·Παπανηθνλφκνπ, 

2016).Μέζσ ησλ ζπκβνπιίσλ νη καζεηέο εθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη θαη δηακνξθψλνπλ ηε 

ζρνιηθή δσή. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ απνθηά ηε ζεκαζία ηνπ πνιίηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηθή  δσή ηνπ ηφπνπ 

ηνπ. Σν άηνκν ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, ηηο επεμεξγάδεηαη θαη ιακβάλεη ζπιινγηθέο απνθάζεηο. 

(Neuman&Simmons, 2000).Σα καζεηηθά ζπκβνχιηα κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ φιε ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα (Glatthorn, 1968). 

Δηδηθφηεξα νη καζεηέο εθιέγνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηα καζεηηθά 

ζπκβνχιηα θαη ζπλέξρνληαη ζε ζπλειεχζεηο γηα λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα καζεηηθά ζέκαηα ή 

ζέκαηα ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη λα δξάζνπλ. Σα καζεηηθά ζπκβνχιηα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπκβνχιηα ησλ θαζεγεηψλ ή ηα 

ζρνιηθά ζπκβνχιηα (Παπανηθνλφκνπ, 2016), φπσο νλνκάδνληαη ηα ζπκβνχιηα πνπ 

απαξηίδνληαη απφ δηάθνξεο νκάδεο κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη γνλείο (Griebler&Nowak, 2012). Με απηφ ην πιαίζην απνηεινχλ κία πξνζνκνίσζε ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο (Παπανηθνλφκνπ, 2016). 

Μέζσ ησλ ζπκβνπιίσλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζέκαηα πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηε 

ζρνιηθή δσή, αιιά θαη ηελ θνηλφηεηα (Καξαηδηά, 2003). Θέκαηα κε ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αζρνιεζνχλ ηα ζπκβνχιηα απνηεινχλ ν θαλνληζκφο ηνπ ζρνιείνπ (Hess, 2003), ην 

πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηα κέζα δηδαζθαιίαο, νη ζρέζεηο καζεηψλ- εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ – 

δηνίθεζεο θαη καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο 

επξχηεξεο θνηλφηεηαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο 

(Κατιά, 1989). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο. 

Λακβάλνληαο ππφςε δηάθνξνπο παξάγνληεο επηξξνήο, ε Mitra (2008) δηαθξίλεη ηα νθέιε ηεο 

καζεηηθήο θσλήο ζε ηξεηο άμνλεο γηα ηνπο καζεηέο: απηνπεπνίζεζε, ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία θαη πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Οη Griebler&Nowak (2012) 

πξαγκαηνπνίεζαλ κία εθηελή κειέηε ζε επηζηεκνληθά άξζξα, πνπ είραλ σο αληηθείκελν 

κειέηεο ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα. Δζηίαζαλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία 

ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζηα ζρνιεία θαη  δηέθξηλαλ ηξεηο θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ: 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ηνπο καζεηέο, απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
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αιιειεπηδξάζεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθά 

ην ζρνιηθφ νξγαληζκφ. Καη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά. 

Ζ χπαξμε ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζε έλα ζρνιείν δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη απηά 

ιεηηνπξγνχλ κε επηηπρία. Όηαλ ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα δελ έρνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν, δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη δε γίλνληαη ζεβαζηά απφ ηα άιια κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο,  ε ιεηηνπξγίαο ηνπο ππνβαζκίδεηαη, νη καζεηέο απνγνεηεχνληαη θαη 

κπνξεί λα απνμελσζνχλ απφ ην ζρνιείν(Griebler&Nowak, 2012). 

3. Ο πόλορ εκπαιδεςηικού και διεςθςνηή ζηη λειηοςπγία ηος μαθηηικού 

ζςμβοςλίος 

Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί έλα θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ.  (Παπανηθνλφκνπ, 

2016). Γεληθά ε ππνζηήξημε ησλ ελειίθσλ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη έλα καζεηηθφ ζπκβνχιην (Griebler&Nowak, 2012 ·Wade, 2008·Pautsch, 2010). 

Αθφκε θαη ην πην δπλακηθφ ζπκβνχιην αλ δελ έρεη ηε ζηήξημε ησλ ελειίθσλ, δελ ζα κπνξέζεη 

λα πεηχρεη (Glatthorn, 1968). Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

εγεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ (Komives, Longerbeam, Mainella, Owen&Osteen, 2006) 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δνκέο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηε θσλή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν 

(Mitra, 2005). Ο Γθφηνβνο (2003) κάιηζηα ζεσξεί πσο ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα δελ κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ ηηο 

δηάθνξεο ζέζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο-παηδαγσγηθφο ηνπο ξφινο, ηνπ δάζθαινπ 

ηεο ηάμεο, ηνπ ππεπζχλνπ ζρνιηθνχ ηκήκαηνο, ηνπ κέινπο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ, ηνπ 

κέινπο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ 

κέληνξα θ.α. (Leithwood&Jantzi, 1999) κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπγθξφηεζε καζεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη λα βνεζνχλ ζηε δεκνθξαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία (Διεπζεξάθεο, 2009).Ζ 

επηξξνή ηεο εγεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα, έλα πνπ αθνξά ηηο 

ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη  έλα πνπ αθνξά ηηο ζπλζήθεο φιεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ζ 

πξψηε αθνξά ηελ αηνκηθή δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε δεχηεξε ηε δξάζε ηνπ σο κέινο 

κίαο νκάδαο (Liethwood&Jantzi, 1998). 

Ωζηφζν εξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα 

ζπκβνχιηα δελ είλαη πάληα ζεηηθή (Glatthorn,1968 ∙ Κατιά, 1989). Ζ αξλεηηθή ζηάζε 

ζπλδέεηαη κε ηε πεπνίζεζε φηη ην πξφγξακκα ηνπ ζπκβνπιίνπ απνηειεί εθηξνπή απφ ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ ή κε ηελ αληίιεςε φηη νη καζεηέο είλαη 

αλψξηκνη ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Whitty&Wisby, 2007). Τπάξρεη, σζηφζν, θαη κία κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δελ αληηηίζεληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ, αιιά 

ζεσξνχλ πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη κία ηππηθή δηαδηθαζία. ε θάζε πεξίπησζε ε απνπζία 

ζηήξημεο απφ ηνπο ελήιηθεο νδεγεί ζε  ππνιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

(Griebler&Nowak, 2012 ∙Pautsch, 2010).  
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ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2016 ζηελ Διιάδα γηα ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα βξέζεθε φηη ε 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο απνθάζεηο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ είλαη ζεηηθή κφλν φηαλ 

νη ίδηνη ζπκθσλνχλ κε απηέο (Παπανηθνλφκνπ, 2016). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη  ηα καζεηηθά 

ζπκβνχιηα δελ παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ 

(Παπανηθνλφκνπ, 2016· Γφγνια & Καηζήο,2017), θαζψο ε ηειηθή απφθαζε είλαη ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (Παπανηθνλφκνπ, 2016). Παξάδεηγκα απνηειεί ε δηακφξθσζε ησλ 

θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ νπνία, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα καζεηηθά 

ζπκβνχιηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ έλαλ ζρνιηθφ θαλνληζκφ ηνλ νπνίν ζεσξνχλ σο ην 

κφλν απνηειεζκαηηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξαβιέπνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη δελ 

πξνσζνχλ ηελ αμία ηνπ πινπξαιηζκνχ πνπ αξκφδεη ζην δεκνθξαηηθφ ζρνιείν (Hess, 2003). 

Σελ  επηθπιαθηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ (Glatthorn, 1968).Ζ ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή πξνο ην ζπκβνχιην 

εθδειψλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο.Ο δηεπζπληήο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν κέζσ 

ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη λα ππνζηεξίμεη ην καζεηηθφ ζπκβνχιην σο ζεζκφ θαη 

σο νκάδα ηνπ ζρνιείνπ (Glatthorn, 1968). πκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ 

(Parker&Leithwood,2000·Pautsch, 2010) θαη αλαιακβάλεη λα εληζρχζεη ηηο δξάζεηο ηνπ 

(Mitra, 2008). Γίλεη ζηνπο καζεηέο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ δξάζεψλ ηνπο, εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζε απηψλ ησλ δξάζεσλ,  θαζψο θαη ηνπο πφξνπο 

πιηθνηερληθνχο θαη ρξεκαηηθνχο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ (Mitra, 2008). Δπηπξφζζεηα 

πξνσζεί ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε αλάινγα ζέκαηα 

(Parker&Leithwood, 2000·Pautsch, 2010 ∙ Glatthorn ,1968).  

Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ε έξεπλα 

έρεη δείμεη απνπζία ελίζρπζεο ηεο καζεηηθήο θσλήο απφ ηνλ δηεπζπληή (Pautsch, 2010 ∙ 

Parker&Leithwood, 2000). Οη ιφγνη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ εκκνλή ηνπ δηεπζπληή ζηε 

γξαθεηνθξαηία θαη ζηελ αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ην ζπκβνχιην (Jenni, 1991), 

ζηε πιεζψξα ησλ επζπλψλ ηνπ γηα ηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Pautsch, 2010), 

ζηελ έιιεηςε  θπζηθνχ ρψξνπ ζπλεχξεζεο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή 

(Fielding,2004). ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Mitra (2008) πξνζζέηεη ηελ απνμέλσζε ησλ 

καζεηψλ απφ ην ζρνιείν σο νξγαληζκφ. 

4.  Μεθοδολογία έπεςναρ 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο ε πνζνηηθή. 

Ζ πνζνηηθή κέζνδνο  αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε  κνξθή ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ αξηζκεηηθέο κεηξήζεηο (Γεκεηξφπνπινο, 2001), κεηά απφ ζπιινγή 

απαληήζεσλ, απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ (Bell, 2005). Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ δηήξθεζε πεξίπνπ έλα κήλα, απφ ηηο 2 Μαΐνπ 2018  έσο ηηο 30 Μαΐνπ 

2018. 
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Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ καζεηέο πνπ ππήξμαλ κέιε ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, σο 

ην καζεηηθφ ζπκβνχιην κε  ηηο  ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

θνηηνχζαλ ζε Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα. Πξνέξρνληαλ απφ 

ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο.  

Σν δείγκα επηιέρζεθε βάζεη δεηγκαηνιεςίαο πνζνζηψζεσλ. Λήθζεθε ππφςε γηα ηελ επηινγή 

ησλ ζρνιείσλ ε πεξηνρή πνπ ζηεγάδνληαη ηα ζρνιεία: αζηηθή εκηαζηηθή αιιά θαη ε πεξηνρή 

ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ζηελ νπνία αλήθνπλ γεσγξαθηθά: αλαηνιηθή θαη δπηηθή 

Θεζζαινλίθε. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνζνζηηαίαο 

δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ  ην δείγκα παξνπζηάδεη αλάινγα πνζνζηά κε απηά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

έξεπλαο θαη απμάλεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ (Γεκεηξφπνινο, 2001·Εαθεηξφπνπινο, 

2005·Cohen, Manion&Morisson, 2008). 

Αλαιπηηθφηεξα νη 59 καζεηέο πξνέξρνληαλ απφ εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο ελψ 

156 πξνέξρνληαλ απφ αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζην Ν. 

Θεζζαινλίθεο ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο (Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, ρ.ε.· Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ρ.ε.), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίνακαρ 1: Απιθμόρ επυηημαηολογίυν ζε αζηική και ημιαζηική πεπιοσή 

 Απιθμόρ 

επυηημαηολογίυν 
Ποζοζηό μαθηηών 

πος ζςμμεηείσαν 

ζηην έπεςνα 

Ποζοζηό μαθηηών 

ζηο 
 Ν. Θεζ/νίκηρ 

Αζηική πεπιοσή 156 73%  67,5% 
Ημιαζηική πεπιοσή 59 27%  32,4% 
Σύνολο 215 100% 100% 

 

Σέινο 117 καζεηέο θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, ελψ 98 καζεηέο ζε 

ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζην Ν. Θεζζαινλίθεο, επίζεο, 

ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο (Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, ρ.ε.· Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, ρ.ε.) φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίνακαρ 2: Απιθμόρ επυηημαηολογίυν ανά πεπιοσή ηος Ν. Θεζ/νίκηρ 

 Απιθμόρ 

επυηημαηολογίυν 
Ποζοζηό μαθηηών 

πος ζςμμεηείσαν 

ζηην έπεςνα 

Ποζοζηό μαθηηών 

ζηο 
 Ν. Θεζ/νίκηρ 

Αναηολική 

Θεζζαλονίκη 
117 54%  48,3% 

Γςηική Θεζζαλονίκη 98 46%  51,6% 
Σύνολο 215 100% 100% 
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Σέινο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηα 159 ήηαλ αγφξηα θαη ηα 

56 θνξίηζηα. 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

απαξηίζηεθε  απφ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ κία νκάδα εζηίαζεο, απνηεινχκελε απφ καζεηέο ζρνιείνπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε  πηινηηθή έξεπλα, ψζηε λα ειεγρζεί 

ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη ε δηάξθεηα ζπκπιήξσζήο ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο, ηχπνπ Likert, κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαγξάθεηαη ν βαζκφο 

ζπκθσλίαο ζε κία ζέζε (Εαθεηξφπνπινο, 2005). Δπηιέρζεθε πεληαβάζκηα θιίκαθα, ψζηε λα 

ππάξρεη θαη κεζαίν ζεκείν, δειαδή ν εξσηψκελνο λα επηιέμεη αλ ζέιεη ηε κεζαία ζέζε πνπ 

απνηειεί νπδέηεξν ζεκείν ρσξίο λα ηνπνζεηεζεί πξνο ηε κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε 

(Εαθεηξφπνπινο, 2005). 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 3 θχιια κνλήο φςεο. Σν πξψην θχιιν ήηαλ κία 

επηζηνιή πξνο ηνλ εξσηψκελν. Βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε πξψηε επαθή κε ηελ ελ 

ιφγσ έξεπλα, δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ην ζέκα πνπ κειεηά, ηνλ 

θνξέα πνπ εγθξίλεη ηελ πινπνίεζή ηνπ, νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

επηβεβαίσζε ηεο αλψλπκεο ζπκπιήξσζήο ηνπο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ 

εξεπλήηξηα. Σν δεχηεξν θαη ηξίην θχιν απνηέιεζε ην ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζε έληππε κνξθή ήηαλ 200, ελψ απηά πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ ζε ειεθηξνληθή κέζσ googleforms ήηαλ 12. 

Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο κηαο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο (ηάκεινο&Γαθνπνχινπ, 2006). Όζν αθνξά ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ ζηε 

παξνχζα έξεπλα ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαιχπηεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζηελ πξψηε ηνπ κνξθή ζε κε εηδηθφ 

πιεζπζκφ, πνπ δελ απνηεινχζε πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο, γηα λα επηβεβαησζεί ε θαηλνκεληθή 

εγθπξφηεηά ηνπ. Αθνινχζεζε πηινηηθή έξεπλα ζε κέιε ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

πνπ δελ απνηέιεζαλ δείγκα ηεο έξεπλαο θαη έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηζηεκνληθφηεηα 

ηεο έξεπλαο. Ζ αμηνπηζηία , ειέγρεηαη κε ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο φπσο ν δείθηεο Cronbach a 

πνπ είλαη ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ πσο, 

ε θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αμηφπηζηε Crombach a= 0.813.Όηαλ νη  ηηκέο ηνπ 

δείθηε είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,70, ην εξσηεκαηνιφγην θξίλεηαη αμηφπηζην (Εαθεηξφπνπινο, 

2005).Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κέζσ ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS v21. 

5.  Ανάλςζη ηυν πόλυν εκπαιδεςηικού και διεςθςνηή 

Αξρηθά αλαιχνληαη πεξηγξαθηθά νη απαληήζεηο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα βνεζήζνπλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεθαπεληακειψλ ζπκβνπιίσλ. Οη καζεηέο 
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απάληεζαλ κέζσ 11 εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε ζεηξά θζίλνπζα, αξρίδνληαο απφ 

απηά πνπ ζπιιέγνπλ ηηο ζεηηθφηεξεο απαληήζεηο Οη καζεηέο θξίλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζηήξημε ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ην Γηάγξακκα 1 πνπ 

αθνινπζεί αλαπαξηζηψληαη φιεο νη πξαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζε λα πηνζεηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε ηεξαξρηθή ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηε 

ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπο. 

 

 

Γιάγπαμμα 1: Σςσνόηηηα απανηήζευν για ηο πόλο ηος εκπαιδεςηικού 

Απφ ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο νη καζεηέο επηιέγνπλ σο ζεκαληηθφηεξεο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ησλ κειψλ ηνπ 15κεινχο, ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ αμία ησλ 

καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Αθνινπζνχλ ε πξνηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη ε 
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ελεκέξσζε γηα ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Έπνληαη λέεο 

πξαθηηθέο γηα ην ειιεληθφ πιαίζην πνπ αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν ζπκβνχινπ ηνπ 

15κεινχο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ 15κεινχο γηα ην ξφιν ηνπο θαη ηηο νκάδεο 

ππνζηήξημεο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ απαξηίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

ηειεπηαίεο πξαθηηθέο καδί κε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνηξνπή ζηε ζπκκεηνρή ζε 

δξάζεηο παξνπζηάδνπλ απμεκέλα πνζνζηά νπδέηεξεο ζέζεο ησλ καζεηψλ. Σέινο ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο καζεηηθέο ζπλειεχζεηο απνηειεί ηε κφλε εξψηεζε πνπ 

βξίζθεη ηνπο καζεηέο λα δηαθσλνχλ.  

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ  ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί ν δηεπζπληήο λα 

ζηεξίμεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 15κειψλ ζπκβνπιίσλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη επίζεο 

ζε θζίλνπζα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηελ ζεηηθή απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη 

καζεηέο απάληεζαλ κέζσ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα θαη απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 2.  

 

Γιάγπαμμα 2: Σςσνόηηηα απανηήζευν για ηο πόλο ηος διεςθςνηή 

πκπεξαζκαηηθά, νη ζεηηθφηεξεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ δηεπζπληή, 
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παξαηεξνχληαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηάζεζε ρψξνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

15κεινχο θαη ηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο καδί ηνπ. Αθνινχζσο, νη καζεηέο απαληνχλ κε πςειά 

πνζνζηά ζπκθσλίαο ζηελ πξνηξνπή ηνπ δηεπζπληή λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο, λα ζπδεηηνχληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζέκαηα πνπ πξνηείλνπλ, 

θαζψο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν δηεπζπληήο ηηο ζέζεηο ηνπο.  Όπσο θαη ζηηο εξσηήζεηο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνηάζεηο φπσο ε ζπκβνιή ηνπ 15κεινχο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

γηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά αιιά παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά 

νπδέηεξσλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο.Σειεπηαία ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ καζεηψλ έξρεηαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπκβνπιίνπ κε 15κειή άιισλ 

ζρνιείσλ απφ ηνλ δηεπζπληή, ε νπνία εκθαλίδεη θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ νπδέηεξσλ 

απαληήζεσλ. 

Γχν εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθψλ θαη 15κεινχο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα φπσο απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 3. 

 

Γιάγπαμμα 3: Σςσνόηηηα απανηήζευν για ηη ζςνεπγαζία μεπών ηηρ ζσολικήρκοινόηηηαρ 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπο ζηνλ νξηζκφ ζηφρσλ γηα ην ζρνιείν εκθαλίδεη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο 

απαληήζεηο (ζπκθσλψ θαη ζπκθσλψ απφιπηα), απφ φηη ε δηακφξθσζε θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο 

δσήο.  

Σςμπεπάζμαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

καζεηψλ, ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε γηα έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε ελίζρπζήο ηνπ, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο 

(Hard, Press&Gibson, 2013·Mafora, 2015). πγθεθξηκέλα ηα επξήκαηα εληζρχνπλ ηε ζέζε  

θαη άιισλ κειεηεηψλ, φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή κπνξεί λα 

απνηειέζεη παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
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(Taylor&Johnson, 2002·Fielding, 2004· Smyth, 2006·Mitra, 2008·Wade, 2008·Pautsch, 

2010· Griebler&Nowak, 2012·πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2017). 

 

ε ζρέζε κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πσο ζα κπνξνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα  

ζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη καζεηέο θαηαδεηθλχνπλ 

πνιιέο πξαθηηθέο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ ηδέα νη 

εθπαηδεπηηθνί λα πξνηξέπνπλ ηα κέιε λα εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ απνηειεί κία πξαθηηθή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε (Καινγηαλλάθε, 2003·Σνππαδάθε-Καςεηάθε, 2009) θαη 

πξνηείλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ηελ θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο (Μχηε, 2009).  

πκθσλνχλ επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ αμία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εθινγψλ, ζπκπέξαζκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ε αλεμάξηεηε 

δηνηθεηηθή αξρή πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ (2017). Δπίζεο, νη καζεηέο ζπκθσλνχλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξαθηηθή ζεσξνχλ νη καζεηέο, λα απνθαζίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνληαο ιάβεη ππφςε ηνπο ηηο ζέζεηο ηνπ 15κεινχο. Ο ελεξγφο ξφινο ησλ 

καζεηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θσλήο ησλ καζεηψλ (Inman, 

2003·Pautsch, 2010) θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηέο απμάλεη ηε δχλακε ηνπ ζπκβνπιίνπ σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Griebler&Nowak, 2012).  

Ζ ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 15κεινχο ζε δξάζεηο θαίλεηαη απφ 

δχν εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχλ εμ νξηζκνχ ελέξγεηεο ησλ ζρνιηθψλ θπβεξλήζεσλ, ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ  (Mitra, 2005) θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ 

επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία (Mitra, 2008). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ελήιηθεο γηα λα βξνπλ 

ιχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα  (Mitra, 2005), άιισζηε απνηειεί επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Mitra, 2005·Μχηε, 2009) θαη ε 

αλάπηπμε ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ καζεηψλ εληζρχνληαο ηελ απηελεξγφ δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

(Ξσρέιιεο, 2006·Παπανηθνλφκνπ, 2016). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηα 

παξαπάλσ, αθνχ ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επηθξνηνχλ ηελ άπνςε, νη εθπαηδεπηηθνί λα 

πξνηξέπνπλ ην 15κειέο λα ζπκκεηέρεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαζψο θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Δπίζεο νη καζεηέο ζπκθσλνχλ κε ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

ζηήξημε ηνπ ζπκβνπιίνπ, εκθαλίδνληαο, σζηφζν, πςειφ πνζνζηφ νπδέηεξσλ απαληήζεσλ. Ζ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πνιηηηθή παηδεία 

(Torney-Purta, Lehmann, Oswald θαη Schulz, 2001) θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ (Parker&Leithwood, 2000·Pautsch, 

2010·Griebler&Nowak, 2012).  
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Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο αμηνινγνχλ ζεηηθά κία πξαθηηθή πνπ πξνζάπηεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ξφιν ζπκβνχινπ ηνπ 15κεινχο, ζηνηρείν, πνπ δελ εθαξκφδεηαη ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην, αιιά ππνζηεξίδεηαη απφ δηεζλείο έξεπλεο (Taylor&Johnson, 2000·Mitra, 

2008·Pautsch, 2010·Griebler&Nowak, 2012). Ζ ππνζηήξημε ησλ ζπκβνπιίσλ φισλ ησλ 

ζρνιείσλ ηεο ρψξαο απφ νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ησλ 

ζπκβνπιίσλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο. Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ 

πσο ε  εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ζεσξείηαη ερέγγπν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

(Taylor&Johnson, 2002). Ζ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξεηαη σο ηξφπνο ζηήξημεο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, φπσο θαη ε 

παξφηξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο. Ζ κφλε πξαθηηθή κε ηελ νπνία δηαθσλνχλ νη καζεηέο 

αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο γεληθέο καζεηηθέο ζπλειεχζεηο, δειψλνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν, ηελ επηζπκία ηνπο ην ζπκβνχιην λα ελεξγεί σο απηνδηνηθνχκελε νκάδα. 

ε ζρέζε κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πψο ζα κπνξνχζε ν δηεπζπληήο λα ζηεξίμεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε ηελ δηάζεζε απφ ηνλ δηεπζπληή ελφο ρψξνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, 

θαζψο θαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηε δηεχζπλζε. Οη απφςεηο ησλ 

καζεηψλ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη, ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, 

πξνγξακκαηίδνληαο ζπλαληήζεηο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο. 

(Taylor&Johnson, 2002·πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 2017). 

Ζ ελίζρπζε ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ δηεπζπληή απνδεηθλχεηαη απφ ηε 

ζπκθσλία ηνπο ζηελ πξνηξνπή ηνπ δηεπζπληή λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ. Θεηηθά αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ πξνηξνπή ηνπ δηεπζπληή 

γηα ζπκκεηνρή ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ 

γηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, πνπ απνηεινχλ θαη 

ιεηηνπξγίεο ηεο καζεηηθήο θσλήο  (Fletcher, 2005). Πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο αιιά θαη απμεκέλν 

πνζνζηφ νπδέηεξσλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή γηα 

ζπλεξγαζία κε 15κειή άιισλ ζρνιείσλ. 

Σέινο ζεηηθά απαληνχλ νη καζεηέο ζηηο εξσηήζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ ζπλεξγαζία ησλ κεξψλ 

ηνπ ζρνιείνπ, δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθψλ θαη 15κεινχο.Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ελήιηθεο απνηειεί ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο καζεηηθήο θσλήο (Fletcher, 2005).  Οη 

καζεηέο επηζπκνχλ ηελ απφ θνηλνχ ράξαμε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, φπσο θαη δηακφξθσζε 

θαλφλσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. Έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ καζεηψλ ζηελ θαζηέξσζε ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ (Pautsch, 2010) θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θαλφλσλ ηνπ (Torney-Purta, Lehmann, Oswald & Schulz, 2001·Hess, 2003·Mitra, 2008). 

Παξφιν πνπ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

δείγκαηνο, ε εθαξκνγή ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην πξνηάζεσλ, πνπ δείρλνπλ  λα έρνπλ θαζνιηθή 

απνδνρή απφ ηνπο καζεηέο ζα έδηλε πνιχηηκε γλψζε γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ 

ζεζκνχ.Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ε νπνία γηα ηα ειιεληθά 
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δεδνκέλα απνηειεί ρξφλην αίηεκα, νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη 

εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ. 
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