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Abstract: The reorganization of the educational support structures led to the 

institutionalization of the Educational Project Coordinator. The tasks and responsibilities 

assigned to him include a wide range of functions: from teachers’ training to the confrontation 

of diverse issues within a collaborative framework characterized by collective decision-

making. The research explores the views of 6 Attica Educational Project Coordinators on how 

the teachers in their school units are facing the new institution. Qualitative research 

methodology was used and data collection was based on a semi-structured interview. 

Participants stated that the teachers welcomed the Coordinator’s face with caution, ranging 

from reluctance to indifference and adopting a neutral attitude to change. The work highlights 

the challenge for new executives to gain the confidence of their teachers so that they can work 

with them effectively in order to promote their every-day work in school units. 
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Πεξίιεςε: Η αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ νδήγεζε ζε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Τα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

ηνπ αλαηέζεθαλ αθνξνχλ έλα επξχ θάζκα ιεηηνπξγηψλ: απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο ηελ αληηκεηψπηζε πνηθίισλ ζεκάησλ εληφο ελφο ζπλεξγαηηθνχ πιαηζίνπ κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπιινγηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ.Η εξγαζία δηεξεπλά ηηο απφςεηο 6 

Σπληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Αηηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λένπ 

ζεζκνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επζχλεο ηνπο. Αμηνπνηήζεθε 

πνηνηηθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε.Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ππνδέρηεθαλ ην πξφζσπν ηνπ 

Σπληνληζηή κε επηθπιαθηηθφηεηα, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ δηζηαθηηθφηεηα έσο αδηαθνξία θαη 

πηνζέηεζε νπδέηεξεο ζηάζεο ζηελ αιιαγή. Η εξγαζία αλαδεηθλχεη ηελ πξφθιεζε γηα ηα λέα 

ζηειέρε λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο, ψζηε λα 

ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά καδί ηνπο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, απνδνρή ζεζκνχ, πξσηνβάζκηα 
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Δηζαγσγή 

Η ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην θαζεκεξηλφ ηνπο έξγν πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία 

αλάινγσλ δνκψλ πνπ λα ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.Οη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, εθφζνλ 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα είλαη απνθνκκέλεο κεηαμχ ηνπο, αλακέλεη θαλείο ηα αλαθχπηνληα 

δεηήκαηα λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα.Η ζπλεξγαζία δχλαηαη λα 

πξαγκαηψλεηαη εληφο επίζεκσλ δηθηχσλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα πιέγκα ζρέζεσλ κεηαμχ 

πξνζψπσλ θαη ζεζκψλ πνπ δξνπλ γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Η πξφζθαηε αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δνκψλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Νφκνο 4547/2018) εηζήγαγε ξπζκίζεηο πνπ 

δπλεηηθά πξναγάγνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δνκψλ. 

Μία απφ ηηο ξπζκίζεηο ππήξμε ε θαηάξγεζε ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ θαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Σπγθεθξηκέλα, ν Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 

επηθνξηίζηεθε κε πιεηάδα θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: επηκφξθσζε, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, δηαρείξηζε θξίζεσλ, παηδαγσγηθή 

θαζνδήγεζε, παξνρή βνήζεηαο ζε αλαθχπηνληα δεηήκαηα πνηθίιεο θχζεσο (Υ.Α. ππ’ αξηζκ. 

158733/ΓΓ4/27-09-2018). Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ 

Σπληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γηα ην πψο ηνπο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε απηφ ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δξάζεο ηνπο ζε απηέο. Σε απηφ ην 

πιαίζην, δηεξεπλήζεθαλ νη πξνζδνθίεο ησλ λέσλ ζηειερψλ γηα ηνλ ζεζκφ πνπ ππεξεηνχλ, 

θαζψο θαη ε δηαηχπσζε ηεο άπνςήο ηνπο γηα ηελ ππνδνρή ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο.    

1. Γνκέο ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ: από ηνλ Σρνιηθό Σύκβνπιν ζηνλ 

Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ   

Η εμειηθηηθή πνξεία ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αθνινχζεζε κηα πνξεία δηαδνρηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ πιήζνο -θαηά βάζε 

ελαιιαζζφκελσλ ζηελ εμνπζία-πνιηηηθψλ εγεζηψλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ. Πξνζεγγίδνληαο θαλείο βηβιηνγξαθηθά ηηο ελ ιφγσ πξνζπάζεηεο, 

ζα βξεζεί κπξνζηά ζε έλα πιήζνο ηππηθψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ θαη άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ νξηνζέηεζαλ ην ππφ κειέηε 

πεδίν θαη νδήγεζαλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Τν ζεκεξηλφ πιαίζην δηακνξθψζεθε απφ ηνλ 

Νφκν 4547/2018, κε ηνλ νπνίν επήιζε -κεηαμχ ησλ άιισλ αιιαγψλ- ε θαηάξγεζε ηνπ 

κνλνπξφζσπνπ ζεζκνχ ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ θαη ε εηζαγσγή ηνπ Σπληνληζηή 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ εμεηδηθεχηεθαλ κε 

ππνπξγηθή απφθαζε (Υ.Α. ππ’ αξηζκ. 158733/ΓΓ4/27-09-2018). 

Καηά ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν, ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο ήηαλ ίζσο ν κνλνπξφζσπνο 

ζεζκφο πνπ απαζρφιεζε εληνλφηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο 

παξνπζίαο ηνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε πιήζνο δεηεκάησλ πνπ 
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εθθεχγνπλ ηεο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο κε ζηελή έλλνηα. Πξννδεπηηθά, αλαβαζκίζηεθαλ 

αξκνδηφηεηεο θαη δξάζεηο ζρεηηδφκελεο κε ζεκαηηθέο φπσο ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη 

θξίζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επίθαηξα δεηήκαηα εηδηθήο θαη 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Δθηφο ηνπ θαζνδεγεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ 

ξφινπ, αλαγλσξίζηεθαλ ν εμηζνξξνπεηηθφο (δηαρείξηζε θξίζεσλ, αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ 

πάζεο θχζεσο) θαη ν αλαπηπμηαθφο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ επηκνξθσηηθφ 

(Καξακεηφπνπινο, 2016). 

Σηε ζρέζε επηκφξθσζεο-επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, επξψηε απνηέιεζε ηνλ θπξίαξρν 

ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ ζηειέρνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξάμεο. Ωζηφζν, 

επηκνξθψζεηοδελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζηελ αλαδήηεζε άιισλ 

κνξθψλ απηνεπηκφξθσζεο, φπσο νη πξφζζεηεο ζπνπδέο (Μαιέηζθνο, & Λππίηθα, 2016). 

Ταπηφρξνλα, ππφ δηακφξθσζε παξακέλεη ε πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε εζληθφ 

επίπεδν αλαθνξηθά κε ηε λνεκαηνδφηεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο σο δηαρξνληθά 

βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Σαθθνχιεο, Αζεκάθε & 

Βεξγίδεο, 2017). Έηζη, δηαπηζηψλεη θαλείο πσο ζήκεξα ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπληειείηαη κέζσ επίζεκσλ (θξαηηθή επηκφξθσζε απφ ζηειέρε εθπαίδεπζεο, 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζεκηλάξηα θ.ά.) ή/θαη αλεπίζεκσλ δηθηχσλ (ζρέζεηο 

ζπλαδέιθσλ θαη αιιεινβνήζεηα ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο). 

Ωο πξνο ηε κνλνπξφζσπε δηάζηαζε ηνπ ζεζκνχ, απηή δελ ζπλέβαιε ζηελ εκπέδσζε 

θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ηφζν ζε επίπεδν ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί απέξξηςαλ ηνλ δπλεηηθφ 

αμηνινγηθφ ξφιν ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ(Καξακεηφπνπινο, 2017). Οη ηειεπηαίνη 

επηζπκνχλ έλα πξφζσπν πνπ ζα ηνπο παξέρεη εθ ηνπ ζχλεγγπο ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο. 

Δξεπλεηηθά, ζεηηθέο απφςεηο έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ηε ζεζκνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ 

πξνθείκελνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ έληαμε ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην επάγγεικά 

ηνπο (Τξίθαο & Καζζηκάηε, 2018). Η δξάζε ηνπ κέληνξα αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πεξηιακβάλνληαο -

κεηαμχ άιισλ- επίιπζε απνξηψλ (Phillips&Fragoulis, 2010). Η πνξεία ηνπ Σρνιηθνχ 

Σπκβνχινπ ζπλέθιηλε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηφζν κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηα ζρνιεία φζν 

θαη κε ηε δηνξγάλσζε πεξηνδηθψλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, αιιά ν ξφινο ηνπ δελ 

ραξαθηεξίζηεθε πνηέ ακηγψο κεληνξηθφο. 

Ο Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπδξα ζε έλα πιαίζην πνπ σο έλαλ βαζκφ ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ ππξήλα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ κε επίθεληξν ηελ άζθεζε ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ ηνπ ξφινπ. Σην ζχληνκν δηάζηεκα δξάζεο ηνπ δελ έρνπλ γίλεη αθφκα 

ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ηνπ έξγνπ ηνπ. Απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ δηαπηζηψλεη πάλησο θαλείο ηελ επηζπκία ηνπ λνκνζέηε 

γηα έλα ζηέιερνο φρη ηφζν θνληά ζην ζρνιείν, αθνχ ζηεξείηαη νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

φπσο ε επεμεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ, ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, ελψ δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη δηδαζθαιία εθπαηδεπηηθψλ γηα παξνρή ζπκβνπιψλ. Σηνλ 
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αληίπνδα, πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιιεο δνκέο ππνζηήξημεο φπσο ηα Κ.Δ.Σ.Υ. θαη ηα 

ΠΔ.Κ.Δ.Σ., ζε έλα πιαίζην δξάζεο κε εληνλφηεξν ην ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθφηεηαο. 

Σε έλα πξψην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν αξρηθφο αληίθηππνο ηνπ Σπληνληζηή 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζνχλ ηφζν (α) νη 

πξνζδνθίεο ησλ λέσλ ζηειερψλ φζν θαη (β) ε αληηκεηψπηζε πνπ είραλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ,ζε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο θαηάζηαζεο.    

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Σηελ έξεπλα αμηνπνηήζεθε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Δξγαιείν ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ ππήξμε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία θηλήζεθε ζε δχν άμνλεο: (α) ηε 

δηαηχπσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ λέσλ ζηειερψλ γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ Σπληνληζηή 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ σο πξνο ηε δξάζε ηνπ, (β)ηε δηαηχπσζε απφςεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε/ππνδνρή ησλ ζηειερψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζρνιεία παηδαγσγηθήο 

επζχλεο ηνπο. Πξσηεχνλ θξηηήξην επηινγήο ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ απνηειεί ε ζε βάζνο 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο αθφκα θαη απφ πεξηνξηζκέλν δείγκα ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη, 

σζηφζν, είλαη θαινί γλψζηεο ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Η γλψζε 

ηνπο απηή επηηξέπεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ππφ κειέηε 

νκάδα: ελ πξνθεηκέλσ ηνπο Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο 

έγηλε κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία,ζηελ νπνία επηιέγνληαη πεξηπηψζεηο ππνθεηκέλσλ πνπ είλαη 

άκεζα δηαζέζηκεο (Patton, 2002). 

Τν δείγκα απαξηίδεηαη απφ 6 Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο Αηηηθήο, 3 άληξεο θαη 3 

γπλαίθεο. Η κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 53,2 έηε, κε κέζε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή 

πξνυπεξεζία 31 έηε. Τέζζεξηο ππεξέηεζαλ κηα ζεηεία σο Σρνιηθνί Σχκβνπινη, θαηά ηελ 

νπνία είραλ παηδαγσγηθή επζχλε θαηά κέζν φξν ζε 12 ζρνιηθέο κνλάδεο. Σην ζχλνιφ ηνπο 

ππεξεηνχλ ηελ πξψηε ηνπο ζεηεία σο Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ απφ ην 2018, 

έρνληαο παηδαγσγηθή επζχλε θαηά κέζν φξν ζε 23 ζρνιηθέο κνλάδεο. Οη δεκνγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1):  

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ 

α/α Φχιν Ηιηθία Έηε ζπλνιηθήο 

εθπαηδεπηηθήο 

πξνυπεξεζίαο 

Θεηεία σο Σρνιηθφο 

Σχκβνπινο / ζρνιεία 

επζχλεο  

Αξηζκφο ζρνιείσλ 

επζχλεο σο Σ.Δ.Δ. 

1 Α 54 31 λαη (1) / 13 26 

2 Α 53 31 λαη (1) / 12 21 

3 Α 56 32 φρη 22 

4 Γ 53 30 φρη 20 

5 Γ 51 32 λαη (1) / 12 25 
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6 Γ 52 32 λαη (1) / 12 23 

3. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

Οη δχν βαζηθνί άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία αθνξνχλ: α) ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ζηειερψλ απφ ηνλ λέν ζεζκφ θαη (β) ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ επζχλεο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο απαληήζεηο νκαδνπνηεκέλεο ζηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε.   

3.1.  Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο από ηνλ λέν ζεζκό; 

Απμεκέλεο ζεκαζίαοζε επίπεδν πξνζδνθηψλ γηα ηνπο Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπαλαδεηθλχεηαη ε ζπιινγηθφηεηα ζηεδξάζε ηνπο αλαθνξηθά κε άιιεο δνκέο 

ππνζηήξημεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα Κ.Δ.Σ.Υ., πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ: 

ΣΔΔ1: «Να απνδώζεη πεξηζζόηεξν ε ζπλεξγαζία κε ηα  Κ.Δ.Σ.Υ. σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Τώξα έρνπκε δηπιάζηα ζρνιεία ζηηο πεξηθέξεηεο επζύλεο, έλα κέξνο ηεο 

δνπιεηάο ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. ην θάλεη ηώξα ν Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ», 

ΣΔΔ2: «Δίκαζηε ζε κεηαβαηηθή πεξίνδν. Θεσξώ όηη κε βειηηώζεηο, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, 

κπνξνύλ λα βειηησζνύλ νξηζκέλα πξάγκαηα. Φξεηάδεηαη κηθξόηεξνο αξηζκόο ζρνιείσλ, 

αλεμάξηεηα από ηε γεσγξαθηθή ππθλόηεηα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε κηα πεξηνρή όπσο ε 

Αηηηθή. Υπάξρεη θελό ζηε ζπλεξγαζία κε ηα Κ.Δ.Σ.Υ., γηα δεηήκαηα ππνζηήξημεο καζεηώλ ζηα 

ζρνιεία θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη αξκόδηνο ν Σπληνληζηήο. Γηα ηνλ καζεηή είλαη ην 

Κ.Δ.Σ.Υ.». 

Σεκαληηθή αλαδεηθλχεηαη ε πξνζδνθία πεξί ζπιινγηθφηεηαο ζε κηα άιιε δηάζηαζή ηεο: ηε 

ζπλεξγαζία ησλ Σπληνληζηψλ θαη ησλ δχν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ζηε δηνξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ 

πιαίζην. Η ζπλεξγαζία απηή εμέιεηπε θαηά ην παξειζφλ φηαλ ν ζεζκφο ηνπ Σρνιηθνχ 

Σπκβνχινπ ήηαλ κνλνπξφζσπνο, δελ είρε ζεζκνζεηεκέλα πξνγξακκαηηζκέλε ζπιινγηθή 

δξάζε θαη νη δχν βαζκίδεο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα) ήηαλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

απνθνκκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε: 

ΣΔΔ2: «Δπίζεο, δελ πηζηεύσ ζηε κνλνπξόζσπε δηάζηαζε, αιιά ζηε ζπιινγηθή δξάζε ηνπ 

ζεζκνύ. Καη ζηε δηεπηζηεκνληθόηεηα, ζηηο ζπλέξγεηεο, ζηνπο αλνηρηνύο νξίδνληεο», 

ΣΔΔ4: «Σπιινγηθό πλεύκα θαη ‘πάληξεκα’ ησλ βαζκίδσλ. Γελ ηελ έρνπκε ζηνλ θνηλσληθό καο 

θύθιν, σο θνηλσλία νύηε ζηελ εθπαίδεπζε. ια απηά πεξλάλε από θάησ. πσο ζε κεξηθέο 

νηθνγέλεηεο πνπ ‘ιάκπνπλ’, επεηδή όινη ζπλεξγάδνληαη κε όινπο απνηειεζκαηηθά», 

ΣΔΔ6: «Θα πεξίκελα λα ππάξμεη κεγαιύηεξε ζπλεξγαζία, νη Σπληνληζηέο κεηαμύ ηνπο γηα ηελ 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 136 απφ 376 

επηκόξθσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Μηα ζπιινγηθόηεηα. Έρνπλ γίλεη βήκαηα πξνο 

απηή ηελ θαηεύζπλζε, όρη ζηνλ βαζκό πνπ ζα έπξεπε. Γελ είλαη ζηελ πξάμε εύθνιεο νη 

ζπλέξγεηεο. Άιιεο εηθόλεο ν θαζέλαο, άιιεο απόςεηο». 

Δθηφο ηεο ζπιινγηθφηεηαο κε άιιεο δνκέο ππνζηήξημεο θαη εληφο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Σπληνληζηψλ, πξνζδνθία γηα έλαλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαδεηθλχεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

λένπ πιαηζίνπ κε φξνπο ξεαιηζκνχ. Σπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ ν Σπληνληζηήο λα αληηιεθζεί 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε παξνπζία ηνπ ζε 

απηά ζε ζηαζεξή βάζε: 

ΣΔΔ3: «Να είκαζηε ξεαιηζηέο. Σηαζεξή θαη κόληκε παξνπζία ζηα ζρνιεία. Πεξπάηεκα ζηα 

ζρνιεία. Έλα κεγάιν κέξνο είλαη απηό. Σηε ινγηθή λα εηζπξάηησ ζηελ αηκόζθαηξα ηνπ ζρνιείνπ 

ηα πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο». 

Μφλν έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ εμέθξαζε θάπνηα πξνζδνθία γηα ηνλ λέν ζεζκφ, 

εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη: 

ΣΔΔ5: «Γελ ππάξρνπλ… Ο ζεζκόο έηζη όπσο νξγαλώζεθε είλαη δπζιεηηνπξγηθόο. Έρεηο πάξα 

πνιύ κεγάιν θόξην εξγαζίαο… δελ ηειεηώλεη ε κέξα». 

Η αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ επέθεξε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ γηα Σπληνληζηέο 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζπγθξηηηθά κε ησλ Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ. Άκεζε ζπλέπεηα ππήξμε ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζρνιείσλ επζχλεο θάζε Σπληνληζηή, ν νπνίνο ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε, 

φπσο απνηππψλεηαη παξαπάλσ (Πίλαθαο 1). 

Σπλνιηθά, νη πξνζδνθίεο αθνξνχλ: (1) ζπιινγηθφηεηα δξάζεο α) ησλ Σπληνληζηψλ ίδηαο 

βαζκίδαο κεηαμχ ηνπο, β) κεηαμχ ησλ δχν βαζκίδσλ (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα) κε 

δηεπηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, γ) κε ηα Κ.Δ.Σ.Υ., γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, (2) ζηαζεξή παξνπζία ζηα ζρνιεία γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.   

3.2. Πνηα είλαη ε αληηκεηώπηζε ηνπ Σ.Δ.Δ. από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξάμεο; 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνηθίινπλ θαη αθνξνχλ φιν ην εχξνο κεηαμχ ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ απαληήζεσλ. Αλαιπηηθά, έλαο Σπληνληζηήο δηαηχπσζε άπνςε, θαζψο παξακέλεη 

θνληά ζηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ θαη ν δηπιαζηαζκφο ηνπο δε δηεπθνιχλεη ην 

έξγν ηνπ:  

ΣΣΔ1: «Δθηηκώ όηη είλαη ζεηηθή. Παίδεη ξόιν όηη είλαη ην ίδην πξόζσπν (ελλ. ηαπηίδεηαη κε 

εθείλν ηνπ ηειεπηαίνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ γηα νξηζκέλα ζρνιεία ηεο δηεπξπκέλεο πιένλ 

πεξηθέξεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σπληνληζηή), αλ θαη ππάξρνπλ θαη 13 λέα ζρνιεία. Έλα 

θνκκάηη ζεκαληηθό είλαη όηη αθνπγθξάδνκαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: επηζθέπηνκαη ηε ζρνιηθή 

κνλάδα, είκαη δίπια ηνπο, είλαη θάηη εληόο ησλ θαζεθόλησλ κνπ. Βέβαηα, ην όηη ηα ζρνιεία 

είλαη δηπιάζηα (ελλ. ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ζρνιείσλ επί Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ) ην θάλεη 

δύζθνιν. Φπζηθά, πξέπεη θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθόο λα ην επηζπκεί θαη λα ην ζέιεη, νπόηε 
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θιείλνπκε ξαληεβνύ γηα όπνην δήηεκα ηνλ απαζρνιεί. Δίκαη ζπλεξγάηεο όπσο π.ρ. ζε ζέκαηα 

θξίζεο». 

Άιιεο απφςεηο θάλνπλ ιφγν γηα κηα νπδέηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ λένπ ζεζκνχ απφ πιεπξάο 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζηειέρνπο λα παίδεη ξφιν σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ λέσλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο επίζεο θαη ε ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ησλ ζρνιείσλ:  

ΣΔΔ2: «Ούηε ελζνπζηαζκόο νύηε αδηαθνξία. Η πξνζσπηθόηεηα όκσο παίδεη ξόιν: ην 

επηζηεκνληθό πξνθίι, ε επηθνηλσλία, ν ιόγνο ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ε επηκόξθσζε, ε 

βνήζεηα ζηελ πξάμε. κσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ‘ρακέλνη’ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο. Γελ είλαη αδηάθνξν όηαλ ζα πεξάζεηο κία θνξά ζην δίκελν; Πώο ζα ζε δεη ν 

άιινο; Ίζσο κπνξέζεη λα βνεζήζεη ζε ζέκαηα γνληώλ, ηξίησλ». 

ΣΔΔ6: «Ννκίδσ είλαη από νπδέηεξνη σο ζεηηθνί. Κάπνηνη από απηνύο. Υπήξρε έληνλν 

ελδηαθέξνλ ζηελ αξρή από ζπλδηθαιηζηέο πνπ εξγάδνληαλ ζηα ζρνιεία γηα όια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύζαλ ζηνλ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ. ηαλ αλέιαβαλ νη Σπληνληζηέο, δελ είραλ 

αθόκα ιεηηνπξγήζεη ηα Κ.Δ.Σ.Υ., ελώ ζηα ζρνιεία θπξηαξρνύζαλ ζέκαηα όπσο ε 

απηναμηνιόγεζε. Οπόηε δελ ήηαλ ζηελ πξνηεξαηόηεηά ηνπο λα αζρνιεζνύλ κε ην πξόζσπν ηνπ  

Σπληνληζηή. Ήηαλ αλππνζηήξηθηνη ην πξώην ρξνληθό δηάζηεκα νη Σπληνληζηέο, γηαηί δελ ππήξρε 

ην θνκκάηη ησλ Κ.Δ.Σ.Υ.. Οη εθπαηδεπηηθνί είραλ ζπλεζίζεη επί Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ γηα θάζε 

ζέκα λα επηθνηλσλνύλ καδί ηνπ. Τώξα δελ ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο πνπ ππήξραλ ηόηε, όπσο λα 

επηζθεθηείο όια ηα ηκήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο. Γελ ππάξρεη νύηε θαλ σο πηζαλόηεηα νύηε ζρεηηθή 

δπλαηόηεηα από ηνλ λόκν». 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

θαηαλννχλ ηελ νπζία ηεο αιιαγήο, ε νπνία ζέιεη ηνλ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ λα 

βνεζά εμ απνζηάζεσοηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο επηθνξηίδνληαη κε ηελ άκεζε 

δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. Σε απηή ηελ πξνζέγγηζε, θνκβηθφ ξφιν 

έρνπλ ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

ΣΔΔ3: «Έρνληαο θαηά λνπ ηνλ Σρνιηθό Σύκβνπιν σο απνδέθηε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ 

είραλ, παξακέλνπλ ζηελ ίδηα ηξνρηά, ζηελ πεπαηεκέλε. Δίλαη δύζθνιν λα πείζεηο όηη ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ δελ έξρεηαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη ζεζκνύο, αιιά από ηε ζπλεξγαηηθή 

δξάζε θαη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Έρνπκε απέλαληί καο παηδηά-πνιίηεο ηνπ 

κέιινληνο, κέζα ηνπ παξόληνο θαη ινγηθέο ηνπ παξειζόληνο. Ο ξόινο ηνπ Σπληνληζηή 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ είλαη λα θέξεη ην παξειζόλ ζην κέιινλ». 

Σηνλ αληίπνδα, δηαηππψζεθαλ απφςεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα λέα ζηειέρε: 

ΣΔΔ4: «Γηζηαθηηθά πνιύ. Γηαηί ν θόζκνο είρε θνπξαζηεί, είρε απνγνεηεπηεί από ηνλ Σρνιηθό 

Σύκβνπιν. Καηάιαβε όηη δελ ζα έρεη θάπνηνλ πνιύ θνληά ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κεγάιεο ειηθίαο 

δύζθνια αιιάδνπλ. Καη νη λένη, νη αλαπιεξσηέο, έρσ ιίγν απνγνεηεπηεί, γηαηί δελ ππάξρεη 

δέζε. Έρνπλ θνπξαζηεί από ηελ απαμίσζε πνπ έρνπλ ππνζηεί, δελ έρνπλ θίλεηξν. Δίλαη 

ζεκαληηθό ζε ζέκαηα κε παηδηά θαη άιια, λα μέξεη ν εθπαηδεπηηθόο όηη θάπνηνο είλαη θνληά καο, 

όρη καο επνπηεύεη. Γελ πηζηεύσ ζηελ επηκόξθσζε ησλ Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ νύηε ησλ 
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Σπληνληζηώλ, θαζώο δελ ππάξρεη ζπλέπεηα, ζπλέρεηα θαη κέηξεζε απνηειεζκάησλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη ‘αλάζεο’ θαηά ηελ πνξεία ηνπο θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα. Μηα 

ζπληνληζκέλε επηκνξθσηηθή ‘αλάζα’, λα μεθνπξάδνληαη θάζε 10 ρξόληα. Μηιώ γηα επηκόξθσζε 

κε απνιαβέο, γηα 6 κήλεο, 1 ή 2 ρξόληα, θάηη ηέηνην ζα ηνλώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο 

εθπαίδεπζεο. Γεληθά πάλησο, επηθξαηεί σραδεξθηζκόο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πνιύ δηζηαθηηθνί 

σο πξνο ην ηη κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη έλαο Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζηε δνπιεηά, 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. Αηζζάλνληαη όηη είκαζηε καθξηά, έλα ζπάξαγκα». 

ΣΔΔ5: «Δίλαη ζέκα αλζξώπνπ όρη ξόινπ. ηαλ είζαη ππνζηεξηθηηθόο ζε βιέπνπλ ζεηηθά, αλ 

είζαη δηεθπεξαησηηθόο ζε απηό πνπ θάλεηο όρη. Υπάξρεη έλαο θόβνο αμηνιόγεζεο, ην είραλ 

πάληα, έρεη εκπεδσζεί απηή ε λννηξνπία. Αηζζάλνληαη επηζθαιείο, όηη ζα ηνπο αμηνινγήζεηο». 

Σπκπεξάζκαηα - Σπδήηεζε   

Η έξεπλα, αλ θαη πεξηνξηζκέλε, ζπλεηζθέξεη ζηελ εμαγσγή ζεηξάο ζπκπεξαζκαηηθψλ 

παξαηεξήζεσλ. Αλαιπηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο πξνζβιέπνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπιινγηθφηεηα 

ζηε δξάζε ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ, αιιά θαη ησλ λέσλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ κεηαμχ ηνπο. 

Θεηηθέο απφςεηο δηαηππψζεθαλ σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ησλ Σπληνληζηψλ κεηαμχ ησλ δχν 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κεηαμχ Κ.Δ.Σ.Υ.-Σπληνληζηψλ. Με δεδνκέλε ηελ 

πεξηνξηζκέλε ζπλεξγαζία θαηά ην παξειζφλ, ε ζπιινγηθφηεηα ζηε δξάζε ζηειερψλ θαη 

δνκψλ δείρλεη λα απνηειεί δεηνχκελν γηα ην κέιινλ. Δπηπιένλ, πξνζδνθία εθθξάζηεθε γηα 

κηα ζπζηεκαηηθή παξνπζία ησλ ζηειερψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, γεγνλφο πνπ δελ 

ελζαξξχλεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

Οη ζπκκεηέρνληεοεμέθξαζαλ δηαθνξνπνηεκέλεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ. Σε γεληθέο γξακκέο ε εηθφλα πνπ απνθφκηζαλ νη 

Σπληνληζηέο αθνξά κηα κεηξηνπαζή πξνζέγγηζε ηνπ λένπ ζεζκνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σε κεγάιν βαζκφ, ν Σπληνληζηήο αληηκεησπίδεηαη φπσο ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο: γηα παξνρή 

ππνζηήξημεο ζε αλαθχπηνληα δεηήκαηα. Ωζηφζν, ε έξεπλα αλαδεηθλχεη ηε δηαρξνληθή 

επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο απέλαληη ζε ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο κε 

παηδαγσγηθά ή/θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ δηεθπεξαησηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ έσο αδηαθνξία ιφγσ αδπλακίαο γηα παξνρή νπζηαζηηθήο βνήζεηαο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Η ζηάζε ηνπο εξκελεχεηαη ελδερνκέλσο απφ ηε κέρξη ζήκεξα βησκέλε 

εκπεηξία ηνπο, αιιά θαη απφ ην απνηχπσκα ηεο δξάζεο πξνεγνχκελσλ κνλνπξφζσπσλ 

ζεζκψλ ππνζηήξημεο, φπσο ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο. Σπγθεθξηκέλα, ζηειέρε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αμηνινγεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησπίζηεθαλ δηαρξνληθά 

κε επηθπιαθηηθφηεηα (Καξακεηφπνπινο, 2017). 

Σεκείν ζχγθιηζεο ησλ απφςεσλ πνπ απνξξέεη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ελ ζπλφισ απνηειεί 

ε γεληθά νκαιή είζνδνο ηνπ Σπληνληζηή πνπ απνηππψλεηαη ζε πηπρέο ηνπ έξγνπ ηνπο, φπσο ε 

δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ.Γηα ηελ επηκφξθσζε δηαηππψζεθε 

πξφηαζε πεξί πεξηνδηθήο εθαξκνγήο ηεο ζε ζηαζεξφ πιαίζην, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη πσο 

ππάξρνπλ ηδέεο απφ πιεπξάο ζηειερψλ, αιιά ε πηνζέηεζε θνηλήο πξνζέγγηζεο ζε θεληξηθφ 
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επίπεδν πνιηηηθήο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη δεηνχκελε (Σαθθνχιεο, Αζεκάθε & Βεξγίδεο, 

2017). Μηα επξχηεξε ζπλαίλεζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλαδήηεζε θνηλνχ 

ηφπνπ θαη ηελ εηζαγσγή κεηαξξπζκίζεσλ ζε βαζηθνχο ηνκείο ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο 

δξάζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ νκάδσλ (Καξακεηφπνπινο, 2015). 

Ταπηφρξνλα, ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαλεξψλεη πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ζεσξνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξφζσπα πνπ δίλνπλ ιχζεηο ζε αλαθχπηνληα δεηήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ βίνπ. Η παξνρή 

βνήζεηαο απφ άηνκα εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο θαίλεηαη λα δξα ζε δεχηεξν ρξφλνεπηθνπξηθά. 

Η ππνζηήξημε απφ πξφζσπα εληφο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνζηδηάδεη ζηε ινγηθή ηεο χπαξμεο 

εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ. Σε απηφ ην ζεκείν ε έξεπλα πξνζεγγίδεη αλάινγα επξήκαηα γηα 

ηελ εηζαγσγή κεληφξσλ-ππνζηεξηθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Τξίθαο & Καζζηκάηε, 2018). 

Με ηα παξαπάλσ ζπλδέεηαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ εθθξάζηεθε γηα ηελ πξνζσπηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Σπληνληζηψλ δεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ησλ λέσλ πεξηθεξεηψλ. Ο απμεκέλνο αξηζκφο ζρνιείσλ επζχλεο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ κεηψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δξάζε ελφο ζηειέρνπο έρεη δηαπηζησζεί θαη παιαηφηεξα (Καξακεηφπνπινο, 

2016). 

Δλ θαηαθιείδη, απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνξξέεη πσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ζηειέρνπο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ηελ ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη κηα δηεθπεξαησηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απφ ην πξφζσπν ηνπ Σπληνληζηή δελ πξνσζεί ηελ απνδνρή ηνπο ζηνπο θφιπνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σηνλ αληίπνδα, ε ηαθηηθή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή παξνρή ππνζηήξημεο δεκηνπξγνχλ θιίκα 

εκπηζηνζχλεο. Δλ ηέιεη, δηαθαίλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ έλα πξφζσπν-ζπκπαξαζηάηε αλεμαξηήησο νλνκαζίαο ηνπ ηίηινπ 

ηνπ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ νπνία 

επηζπκνχλ (Μαιέηζθνο, & Λππίηθα, 2016). Η εξεχλα αλαδεηθλχεη φκσο θαη ηελ καηαίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο θαη ηελ απνπζία θηλήηξσλ ιφγσ απνπζίαο νξγαλσκέλεο 

ππνζηήξημεο θαη κηαο απνζπαζκαηηθά πινπνηνχκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.   

Η παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αξρή γηα ηελ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζε έλαλ δηηηφ άμνλα. Αθελφο 

κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηα λέα ζηειέρε θαη 

αθεηέξνπ κπνξεί λα επεθηαζεί ε έξεπλα ζε κεγαιχηεξν δείγκα Σπληνληζηψλ κε κηα 

εκπινπηηζκέλε ζε ζεκαηηθέο εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρπζεί ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν. Ταπηφρξνλα, ε 

αμηνπνίεζε πνζνηηθήο κεζφδσλ έξεπλαο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηεξεπλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ λέσλ ζηειερψλ.    
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