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Abstract: This study aims to investigate the role, characteristics, and procedures that refer to 

the development and self-assessment of modern adult educators, focusing on the case of 

School Counselors in the Prefecture of Thessaloniki. To achieve this aim, quantitative 

research was conducted with the use of a questionnaire that was completed by the 68 School 

Counselors who took part in the survey. The results of the research showed that the 

participating School Counselors argue that the role of the modern School Counselor is 

multifaceted as he is a Trainer, Organizer and Teacher. They also argue that the main 

characteristics that should govern the modern School Counselor are the ability to create a 

collaborative learning environment and to set cognitive goals. They also argue that regular 

self-assessment of school counselors and the need for self-criticism are necessary. The main 

development strategies that the modern School Counselor should use are Action Research, 

Reflection, and Teamwork. As an effect, providing further training to School Counselors on 

these issues is an imperative need, so that they be able to become more effective in their 

complex work environment. Finally, with regard to the originality of this research study, it 

should be noted that no other similar study has been conducted in Greece yet, which would 

combine the role, characteristics, and procedures that apply to the self-assessment and 

development procedures of School Counselors. 
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Πεπίλητη: Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη απηναμηνιφγεζεο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ, εζηηάδνληαο ζηελ πεξίπησζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο 68 ρνιηθνχο πκβνχινπο πνπ ζπκκεηείραλ 
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ζηελ έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο ρνιηθνί 

χκβνπινη ππνζηεξίδνπλ πσο ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ είλαη 

πνιχπιεπξνο θαζψο είλαη Δθπαηδεπηήο, Γηνξγαλσηήο θαη Γηδάζθνληαο. Αθφκε, 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ζχγρξνλν ρνιηθφ 

χκβνπιν είλαη ε ηθαλφηεηα γηα δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

γηα θαζνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ. Δπίζεο, δηαηείλνληαη φηη είλαη αλαγθαία ε ηαθηηθή 

απηναμηνιφγεζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη ε χπαξμε απηνθξηηηθήο δηάζεζεο. Οη 

θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο 

χκβνπινο είλαη ε έξεπλα δξάζεο, ν αλαζηνραζκφο θαη ε εξγαζία ζε νκάδεο. Κξίλεηαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηα ελ 

ιφγσ δεηήκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαζηνχλ αθφκε πην απνηειεζκαηηθνί ζην 

πνιπζχλζεην έξγν ηνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ πξσηνηππία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο δελ έρεη δηεμαρζεί άιιε αληίζηνηρε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πνπ λα 

ζπλδπάδεη ηνλ ξφιν, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο 

ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. 

Λέξειρ κλειδιά: Ρφινο, ραξαθηεξηζηηθά, απηναμηνιφγεζε, αλάπηπμε, ρνιηθνί χκβνπινη  

Διζαγυγή 

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε Δθπαίδεπζε ησλ Δλειίθσλ απνηειεί έλαλ επηζηεκνληθφ θιάδν 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. Ζ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ έρεη κειεηεζεί θαηά θαηξνχο απφ 

εθπαηδεπηηθήο, λνκηθήο, νηθνλνκηθήο, αιιά θαη απφ θνηλσληθήο πιεπξάο. Παξάιιεια, ν ελ 

ιφγσ ρψξνο έρεη εξεπλεζεί ππφ ην πξίζκα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηψλ, αιιά θαη απφ ην 

πξίζκα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ωζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνηθίια είδε Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ, πνιιά απφ ηα νπνία δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί εθηελψο
.
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε νκάδα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ζρεηηθά κε ηελ νπνία δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο (Βεξγίδεο, 2005). 

Με άιια ιφγηα, ε Δθπαίδεπζε ησλ Δλειίθσλ ζηελ Διιάδα έρεη κειεηεζεί θπξίσο ζε γεληθά 

πιαίζηα, φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αιιά θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ αμηνπνηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

έξεπλεο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζην ξφιν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ αλαθνξηθά 

κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηε ζέζε 

ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζε επίπεδν δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ζε επίπεδν 

επνπηείαο ηεο εθπαίδεπζεο (Αλδξένπ & Μαληδνχθαο, 1999• Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1994• Γηνθαξίλεο, 2000• Παλαγφπνπινο, 2014• πκεσλίδνπ, 2011). Δπηπιένλ, θάπνηεο 

αθφκε αμηφινγεο κειέηεο γχξσ απφ ηνλ ζεζκφ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη ηνπ 

Γεκεηξφπνπινπ (1998) κε ζέκα «Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ», ηνπ Μπαιάζθα (1999) κε ηίηιν «Ο ρνιηθφο χκβνπινο ζηελ 

ηάμε», θαζψο θαη ε έξεπλα ηεο Βέτθνπ (2004) κε ζέκα «Σα πνιιαπιά επίπεδα ηνπ έξγνπ ηνπ 
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ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο». 

Ωζηφζν, δελ εληνπίδνληαη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

παξάγνληεο ηαπηφρξνλα θαη πνπ λα αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ θαη ζπλάκα αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξσζεί απηφ ην εξεπλεηηθφ θελφ, αιιά θαη λα 

εληζρπζεί ζε ζεσξεηηθφ θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ν ππφ αλάιπζε εθπαηδεπηηθφο θιάδνο, κηαο 

θαη ε έξεπλα απηή εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ε δηεμαγσγή ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο γηα ηελ κειέηε ηνπ 

ξφινπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απηναμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ζηηο κέξεο καο, θαη ηδηαίηεξα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ, νη νπνίνη πιένλ είλαη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, 

θαηαξηηζκέλνη θαη έκπεηξνη, φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη 

ηνπο ηξφπνπο απηναμηνιφγεζεο θαη εμέιημήο ηνπο (Κνπιατδήο & Σζαηζαξψλε, 2010).  

Δπνκέλσο, ε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη θαζνξηζηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

ζεκαζίαο, δηφηη κέζσ απηήο απνζαθελίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ν ρψξνο ηεο Δθπαίδεπζεο 

ησλ Δλειίθσλ. 

πλνςίδνληαο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ, 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, 

πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ ζηηο κέξεο καο, εζηηάδνληαο 

ηδηαίηεξα ζηελ νκάδα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. Ωο εθ ηνχηνπ, κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή 

δελ επηδηψθεηαη ε κειέηε φινπ ηνπ θιάδνπ ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, αιιά κφλν ε νκάδα 

ησλ ρνιηθψλ πκβνχινπ. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηθεληξψλεηαη κφλν ζηα 

πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, θαη φρη ζε άιια, 

φπσο είλαη ιφγνπ ράξε νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ. Σέινο, θάπνηεο ηειεπηαίεο 

κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο θαη ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.  

1. Θευπηηικό πλαίζιο 

1.1 Ο ζσολικόρ Σύμβοςλορ υρ Δκπαιδεςηήρ Δνηλίκυν 

Παξά ηελ πξφζθαηε θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ. Σν ελ ιφγσ 

έξγν είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη πνιπζχλζεην, δεδνκέλνπ φηη εθηείλεηαη ζε δηάθνξα πεδία 

δξαζηεξηνηήησλ. χκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ην έξγν ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ δηαθξίλεηαη ζε νθηψ βαζηθέο δηαζηάζεηο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζα αλαιπζεί 

εθηελψο ζηε ζπλέρεηα (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994). 
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Ζ πξψηε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απνηειεί κία απφ 

ηηο βαζηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. ε απηφ ην πιαίζην, έξγν θάζε 

ρνιηθνχ πκβνχινπ είλαη λα βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηεπθνιχλνληάο 

ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν 

ηνπο. Ζ ελ ιφγσ θαζνδήγεζε ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο, Γηδαθηηθήο, θαζψο επίζεο 

θαη κε πιεζψξα άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δχλαηαη λα εθαξκνζζεί αηνκηθά ή νκαδηθά (Κσζηίθα, 2004• 

Μαπξνζθνχθεο, 2007).  

Ζ δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ν νπνίνο 

ιακβάλεη ρψξα ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε 

ηνπ ξφινπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, κηαο θαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ησλ καζεκάησλ γίλεηαη θεληξηθά, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη αλαγθαία ε εμεηδίθεπζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξακκαηηζκνχ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

ηνπηθέο θαη ζρνιηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, νη ρνιηθνί χκβνπινη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ 

νξγάλσζε ζπζθέςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ζηελ επζχλε ηνπο, πξνθεηκέλνπ απφ 

θνηλνχ λα πξνγξακκαηίζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Παξάιιεια, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο νη ρνιηθνί χκβνπινη ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, λα πξνρσξνχλ ζε δηακνξθσηηθέο παξεκβάζεηο, φηαλ ρξεηάδεηαη, αιιά θαη 

λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο (Κσζηίθα, 2004• 

Μαπξνζθνχθεο, 2007).   

Αθνινχζσο, ε ηξίηε δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ βίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρνιηθνί χκβνπινη είλαη αξκφδηνη 

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Παξάιιεια, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζρνιηθνχο δηεπζπληέο γηα 

λα πξνγξακκαηίζνπλ απφ θνηλνχ ηηο ζπλαληήζεηο θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηηο 

παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο, λα νξγαλψζνπλ ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα 

εκπινπηίζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ  ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη 

βηβιηνζεθψλ, λα εθαξκφζνπλ ην Πξφγξακκα πνπδψλ, θαζψο επίζεο θαη λα επηιχζνπλ θάζε 

δήηεκα πνπ αλαθχπηεη ζην θαζεκεξηλφ ζρνιηθφ ζπγθείκελν (Κσζηίθα, 2004• 

Μαπξνζθνχθεο, 2007).   

Μία αθφκε δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία δχλαηαη λα πνηθίιεη ζε επίπεδν αληηθεηκέλσλ. Ζ ελ ιφγσ επηκφξθσζε 

πινπνηείηαη κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη ζπζθέςεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνξνχλ πνηθίια ζέκαηα. Δπίζεο, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηηπγράλεηαη θαη κέζα απφ ηελ νξγάλσζε δηδαζθαιηψλ, νη νπνίεο 

δηεμάγνληαη είηε απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν, είηε απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, έλαο 

αθφκε ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κέζσ ελδνζρνιηθψλ 

επηζθέςεσλ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ  θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (Κσζηίθα, 

2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).   

Μία άιιε δηάζηαζε ηνπ ππφ αλάιπζε έξγνπ αθνξά ηελ ελζάξξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, νη ρνιηθνί 

χκβνπινη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εγρεηξεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθήο θαη 

παηδαγσγηθήο θίλεζεο ζηνλ θιάδν ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ζπλεξγαζία κε ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδαγσγηθή έξεπλα  (Κσζηίθα, 

2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).   

Ωζηφζν, απφ ηηο ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη πσο νη ρνιηθνί χκβνπινη 

νθείινπλ λα αμηνινγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Όζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ε ελ ιφγσ δηάζηαζε 

ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ δελ ηέζεθε πνηέ πξαθηηθά ζε ηζρχ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ 

έηνπο νη ρνιηθνί χκβνπινη επηρεηξνχλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έλαλ 

απνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, φινη νη ρνιηθνί χκβνπινη θάζε λνκνχ 

ζπληάζζνπλ κία θνηλή έθζεζε πξνο ην Σκήκα Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο 

Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

αδπλακίεο θαη ζηηο ειιείςεηο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ελψ 

ζπλάκα πξνηείλνληαη θαη θάπνηεο ιχζεηο. Καηαιεθηηθά, θάζε ρνιηθφο χκβνπινο ζπληάζζεη 

θαη κία πξνζσπηθή έθζεζε αλαθνξηθά κε ην παηδαγσγηθφ, επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ θαη 

αμηνινγηθφ ηνπ έξγν (Κσζηίθα, 2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007). 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γηνίθεζε, φρη κφλν ζε επίπεδν ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ζε επξχηεξν επίπεδν. ε απηφ ην 

πιαίζην, θάζε ρνιηθφο χκβνπινο θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο γχξσ απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Δπηπξνζζέησο, έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη θαη ε 

ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο παξάγνληεο-θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη χιινγνη Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, ην Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο, ε Τπεξεζία ρνιηθήο Τγηεηλήο, θιπ (Κσζηίθα, 

2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).  

Μία ηειεπηαία δηάζηαζε ηνπ ππφ αλάιπζε έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη ε 

δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Αξκνδηφηεηα θάζε ρνιηθνχ πκβνχινπ σο 

απνθεληξσκέλνπνξγάλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη ε έθθξαζε θαη ε πξνψζεζε ζε 

ηνπηθφ επίπεδν ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία, νπζηαζηηθά, επηηπγράλεηαη 

δηακέζνπ ησλ ππφινηπσλ δηαζηάζεσλ-αξκνδηνηήησλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, νη νπνίεο 

αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα (Κσζηίθα, 2004• Μαπξνζθνχθεο, 2007).   

Οινθιεξψλνληαο,  κέζα απφ ην παξφλ θεθάιαην θαηέζηε ζαθέο πσο νη ρνιηθνί χκβνπινη 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εκπιέθνληαη άκεζα αιιά θαη έκκεζα 

ζηνλ ρψξν ηεο  Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Λφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο, νη ρνιηθνί χκβνπινη 

θαινχληαη λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ, παξφιν πνπ αξθεηνί εμ απηψλ δελ 

δηαζέηνπλ θάπνην είδνο εμεηδίθεπζεο ή επηκφξθσζεο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 
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Ωζηφζν, πνιχ ζπρλά νθείινπλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα-

δξάζεηο απεπζπλφκελνη ζε εθπαηδεπηηθνχο, δειαδή ζε ελήιηθεο, κε πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ 

εκπεηξηψλ, αλαγθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ (αιηεξήο, 2010). Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη ρνιηθνί χκβνπινη γλσξίδνπλ, αιιά θαη 

εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο, ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηφζν γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη γηα ηελ απηναμηνιφγεζε θαη αλάπηπμή ηνπο. Σέινο, 

εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηνλ 

ξφιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θάηη ην νπνίν ζα επηρεηξεζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα πνπ 

έπνληαη.  

1.2 Τα σαπακηηπιζηικά, ο πόλο και η διαδικαζία ηηρ αςηοαξολόγηζηρ ηος 

Δκπαιδεςηή Δνηλίκυν 

Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ειιεληθψλ, αιιά θαη δηεζλψλ εξεπλψλ, δηαπηζηψζεθε πσο νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ αμηνπνηνχλ νη ελ 

ιφγσ εθπαηδεπηέο. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, 

παξαηεξήζεθε πσο θαζ’ φιε ηελ πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ πινπνηήζεθαλ έξεπλεο, 

νη νπνίεο άζθεζαλ θξηηηθή ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηνλ ξφιν ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ε έξεπλα ησλ Αλδξένπ θαη Παπαθσλζηαληίλνπ (1994), κέζσ ηεο νπνίαο νη ρνιηθνί 

χκβνπινη ραξαθηεξίζηεθαλ σο νη «ζσηήξεο» ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα ν ππφ αλάιπζε ζεζκφο λα κπζνπνηεζεί ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη 

απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.  

Κάπνηα ρξφληα αξγφηεξα, ν Γηνθαξίλεο (2000) κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπ, ε νπνία εζηίαζε ζηνλ 

ζεζκφ θαη ην επνπηηθφ έξγν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαπίζησζε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ ηείλεη λα πηνζεηεί κία θαζνδεγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή επνπηεία-παξαθνινχζεζεθαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

επηδηψθνληαο λα επηηχρνπλ πνηθίινπο δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Βέτθνπ (2004) πθίζηαληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, αλαθέξνληαο 

ζπγθεθξηκέλα ηηο αθφινπζεο: «λα αθνχεη, λα παξαηεξεί, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα πξνβιέπεη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, λα ζπκκεηέρεη, λα δηαηεξεί ζηαζεξή 

επαθή θαη επηθνηλσλία κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ επσθεινχκελνο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη νπηηθέο 

ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο 10 κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο δηνίθεζεο, ησλ θαζεγεηψλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ» (φ.π., ζ.4) 

Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο πκεσλίδνπ (2011) ηνλίζζεθε ε αλαγθαηφηεηα 

ελίζρπζεο ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ εθ κέξνπο ησλ  
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ρνιηθψλ πκβνχισλ, κηαο θαη ππνζηεξίδεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ Δπηζεσξεηή ζηακάηεζαλ λα επνπηεχνληαη θαη λα θαζνδεγνχληαη, αζθψληαο πνιχ 

ζπρλά ηππηθψο ην έξγν ηνπο. Ωζηφζν, κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή αλαδείρζεθε θαη ε ζπκβνιή 

ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, επεξεάδνληαο ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπο 

(πκεσλίδνπ, 2011). 

Αθνινχζσο, θαηά ηελ έξεπλα ηνπ Παλαγφπνπινπ (2014) παξαηεξήζεθε ε «απνκπζνπνίεζε» 

ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, δεδνκέλνπ φηη νη πνιηηηθέο πνπ πξνηάζεθαλ θαη 

εθαξκφζζεθαλ ζηαδηαθά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δελ θαηφξζσζαλ λα εηζάγνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ επηηπρία ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ. Δηδηθφηεξα, ν 

ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Πεξλά κηα θξίζε ηαπηφηεηαο, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ πνιπλνκία, 

ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηελ έιιεηςε ζηαζεξήο ππεξθνκκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ρψξα» 

(Παλαγφπνπινο, 2014: 79).  

Δλ ζπλερεία, φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, απηή 

δελ νθείιεη λα είλαη απηνζθνπφο, αιιά αληηζέησο ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο ην κέζν γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο επαλεμέηαζεο θαη ηεο αλαζεψξεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη 

επηδξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ πνπ παξάγεηαη (Μαπξνγηψξγνο, 1999). Παξφιν πνπ ε αμία θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

επίζεκεο αμηνιφγεζεο ζηνλ ρψξν ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο έρεη απνδεηρζεί πνηθηινηξφπσο, 

εληνχηνηο ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Αλ 

θαη ην πεξηερφκελν ζηελ ελ ιφγσ κνξθή εθπαίδεπζεο είλαη θαηά βάζε πξνδηακνξθσκέλν, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα ην επαλαδηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα 

πξνζδψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο θαη επηξξνέο ζε απηφ. Παξάιιεια, ε επίζεκε 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή θαη λα εληζρπζεί απφ άηππεο κνξθέο 

απηναμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο αλαηξνθνδνηηθφ κέζν γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Παπαγεσξγίνπ, 2012). 

Καηά ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζπλαθψλ κειεηψλ γχξσ απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψζεθε φηη πθίζηαληαη δχν φξνη πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο: ν φξνο «self-evaluation» (απηναμηνιφγεζε) θαη ν φξνο «self-assessment» 

(απηναμηνιφγεζε-απηναπνηίµεζε). Δπίζεο, δηαθάλεθε κία αληηθαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

επξεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη θπξηαξρεί κία αζάθεηα ζε επίπεδν νξηζκνχ θαη ρξήζεο ηεο ελ 

ιφγσ έλλνηαο (Καδηαλάθε, 2009). Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ νη θπξηφηεξεο κνξθέο απηναμηνιφγεζεο ζε επίπεδν Δθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ζε 

επίπεδν Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ είλαη ε απηναμηνιφγεζε ηεο κνλάδαο ή ηνπ θνξέα (MacBeath, 

2001), ε απηναμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Γεκεηξφπνπινο, 1989• Olina&Sullivan, 

2004), ε απηναμηνιφγεζε ηεο νκάδαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Moore, 2012), θαζψο θαη 

ε απηναμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηψλ (Kremer-Hayon, 1993). 

ρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηψλ, απηή ζπληζηά κία κνξθή εζσηεξηθήο 

δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ νπνία νη ίδηνη νη απηναμηνινγνχκελνη θαινχληαη κε δηθή ηνπο 
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πξσηνβνπιία λα θξίλνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη αμηνπνηνχλ, ηελ επάξθεηά ηνπο 

ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γλψζεσλ, ησλ ελεξγεηψλ 

θαη ησλ επηδφζεψλ ηνπο. Καηά ηνλ Rogers (1999) πξφθεηηαη γηα κηα αμηνζήκαληε ηθαλφηεηα, 

ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ «πξαθηηθή» αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηψλ θαη γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ πιένλ απαηηεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ νθείινπλ λα 

αλαπηχζζνπλ ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεηδεηά φινη νη Δθπαηδεπηέο.   

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (1998), θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο 

νη αμηνινγνχκελνη πξνζδηνξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιινπλ, κε αθνξκή ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ή χζηεξα απφ 

απαίηεζε εηεξνγελψλ παξαγφλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Ωζηφζν, απψηεξνο ζηφρνο 

ησλ απηναμηνινγνχκελσλ είλαη ε απνδνρή ησλ πξνηεξεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο 

θαη ε άζθεζε θξηηηθήο ζε επίπεδν πξάμεσλ-ελεξγεηψλ, ψζηε ηειηθψο λα επηηεπρζεί ε 

βειηίσζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπο (Klenowski, 1995). Αθφκε, θαηά ηνπο 

Towler θαη Broadfoot (1992) ε απηναμηνιφγεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο ην εθάζηνηε άηνκν επηρεηξεί λα αλαζεσξήζεη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ, λα 

θαηαλνήζεη ηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, θαζψο θαη λα απνθηήζεη κηα ζαθή εηθφλα 

φζσλ έρεη απνθνκίζεη θαη επηηχρεη (Καδηαλάθε, 2009). 

Δηδηθφηεξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί αλαθνξηθά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο πνπ αμηνπνηνχλ αλαθέξζεθαλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Ωζηφζν, κία κηθξή κεξίδα εμ απηψλ αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο άιιεο 

δηαζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρνπλ (Μαπξνγηψξγνο, 1999• Rogers, 1999). 

ηελ νπζία, κέζα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε πσο νη Δθπαηδεπηέο 

Δλειίθσλ ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ζε εκπεηξηθφ επίπεδν 

θαη κε «πξφρεηξν» ηξφπν, ρσξίο λα πθίζηαηαη έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαλσκέλν πιάλν, παξφηη 

παξαηεξήζεθε έλα έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ζεκεηψζεθαλ ηδηαίηεξα θαιέο πξνζέζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (Λεπζεξηψηνπ, 2012). Σν εχξεκα απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο ηνπ Καξαιή (2005), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο νη 

Δθπαηδεπηέο νθείινπλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα έρνπλ ζρεδηάζεη θαη νξγαλψζεη ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο, ζπλζέηνληαο έλα αλαιπηηθφ πιάλν αμηνιφγεζεο, φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα 

θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο. 

Καηαιεθηηθά, βάζεη ησλ ζπλαθψλ εξεπλψλ, νη πεξηζζφηεξνη Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαίλεηαη 

λα εκπιέθνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, παξά ηνπο ζπλεθπαηδεπηέο ηνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο απηναμηνιφγεζήο ηνπο. Μφιηο ειάρηζηνη ήηαλ εθείλνη πνπ ππνζηήξημαλ πσο 

ζπκβνπιεχνληαη άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπο ή θαηαθεχγνπλ ζε παξαηεξεηέο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο απηναμηνιφγεζήο ηνπο. Σέινο, θαη απηφ ην εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο απηναμηνιφγεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ νη Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ δελ ζα πξέπεη 

λα ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη εξκελείεο, αιιά ζα πξέπεη 

λα αλαδεηνχλ θαη εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ νη απνθάζεηο ηνπο λα είλαη πην 

πνηνηηθέο, αληηθεηκεληθέο, νπζηψδεηο θαη έγθπξεο (Καδηαλάθε, 2009• MacBeath, 2001). 
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Αλαθεθαιαηψλνληαο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ησλ ζχγρξνλσλ Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ δηαθάλεθε πσο πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηίεονη νπνίνη νθείινπλ λα είλαη θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνη θαη εθνδηαζκέλνη κε πιήζνο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξηψλ, 

λα εμειίζζνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη δηαξθψο ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, 

θαζψο επίζεο θαη λα απηναμηνινγνχληαη, κε ζθνπφ λα εληζρχνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ην έξγν 

ηνπο. Σν ίδην, βέβαηα, ηζρχεη θαη γηα ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο, νη νπνίνη πνιχ ζπρλά 

αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ «Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ».  

2. Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ και επεςνηηικά επυηήμαηα 

Ζ κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ απηναμηνιφγεζεοαιιά θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ρνιηθψλ πκβνχισλ, έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηα νθέιε θαη ηηο αδπλακίεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, θάηη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, φπσο επίζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ 

παξέρνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζθνπφο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο είλαη λα κειεηήζεη 

θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ξφιν, ηα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο επίζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο πνπ ηείλνπλ λα αμηνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη σο 

κία επηκέξνπο θαηεγνξία ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

1.Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ 

ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ; 

2. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο; 

3. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απηναμηνιφγεζεο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο; 

4. Οη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο; 

5. Οη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

απηναμηνιφγεζεο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο; 

6. Οη αληηιήςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ 

νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην 

θχιν θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο; 
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Πληθςζμόρ και δείγμα ηηρ έπεςναρ 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη ζπληζηνχλ κία αμηφινγε ππννκάδα ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ. Ωζηφζν, ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί έλα κέξνο ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα δείγκα 68 

ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν επηιέρζεθε γηα ιφγνπο επθνιίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο 

(Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Βέβαηα, νη ζπκκεηέρνληεο ρνιηθνί χκβνπινη 

πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σέινο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο, δεδνκέλνπ φηη ν ζεζκφο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ έρεη 

πιένλ θαηαξγεζεί, γηα ηελ έξεπλα απηή επηιέρζεθαλ νη ρνιηθνί χκβνπινη ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο πνπ ππεξέηεζαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. 

3.2 Δπγαλείο ζςλλογήρ δεδομένυν  

Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηείηαη ζηελ έξεπλα απηή είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην. Σν ελ ιφγσ κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε, δηφηη αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζην ζθνπφ θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή, είλαη βαζηζκέλν ζηνλ νδεγφ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ αμηνπνίεζε ε Σζνπνδίδνπ (2014) ζηελ έξεπλά ηεο, ε νπνία είρε σο ζέκα 

«Σν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηελ Διιάδα: δεηήκαηα αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο». Δπηπιένλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ 

εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαη άιιεο ζπλαθείο έξεπλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αμηνπνηήζεθαλ νη έξεπλεο ησλ πκεσλίδνπ (2011) θαη ηνπ Παλαγφπνπινπ (2014) αλαθνξηθά 

κε ηνλ ξφιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ελψ νη έξεπλεο ησλ 

Καδηαλάθε (2009) θαη Λεπζεξηψηνπ (2012) αμηνπνηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απηναμηνιφγεζεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ρσξίδεηαη ζε 5 

ελφηεηεο-ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αηνκηθψλ ηνηρείσλ- θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 62 

εξσηήζεηο-δειψζεηο. Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach. ε φιεο ηηο ππφ-θιίκαθεο παξαηεξείηαη πςειή 

αμηνπηζηία κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 1. 

Πίνακαρ 1: Αξιοπιζηία επυηημαηολογίος 

Ολνκαζία ππνθιίκαθαο Γείθηεο Cronbach’s alpha Πιήζνοζηνηρείσλ (Ν) 

Ηθαλφηεηεο-Γεμηφηεηεο .849 11 

Ρφινο .877 18 

Γηαδηθαζίεο Απηναμηνιφγεζεο .879 11 

Γηαδηθαζίεο Αλάπηπμεο .750 5 
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4. Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

4.1 Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά ζςμμεηεσόνηυν 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 68 ρνιηθψλ πκβνχισλ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα, ην 52,9% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άληξεο θαη ην 47,1% ήηαλ γπλαίθεο. Δπίζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

(98,5%) ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ άλσ ησλ 51 

εηψλ, ελψ κφιηο 1,5% ήηαλ 41-50 εηψλ. ε επίπεδν πξνυπεξεζίαο ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (94,1%) δήισζε φηη ππεξεηεί πάλσ απφ 20 ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ην 4,4% δήισζε φηη ππεξεηεί 11-15 ρξφληα θαη ην 1,5% δήισζε φηη 

ππεξεηεί 1-5 ρξφληα. 

4.2 Ο πόλορ ηος ζύγσπονος Σσολικού Σςμβούλος 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ξφιν πνπ έρνπλ νη ρνιηθνί χκβνπινη, φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηνλ πίλαθα 2, δείρλνπλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν 

θαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ν ρνιηθφο χκβνπινο σο «εθπαηδεπηήο» νθείιεη λα 

αλαιχεη ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο (86,7%), φηη ν ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηνξγαλσηήο» 

νθείιεη λα παξέρεη θίλεηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο (94,1%), φηη ν 

ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηδάζθσλ» νθείιεη λα πξνάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη καζεζηαθή 

θαηάζηαζε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα κάζεζε (98,5%) θαη ηέινο φηη ν ρνιηθφο 

χκβνπινο σο «δηδάζθσλ» νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα κελ ιεηηνπξγεί σο απζεληία δειαδή (97,1%). 

Πίνακαρ 2: Ο πόλορ ηος ζύγσπονος Σσολικού Σςμβούλος 

 Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο σο «εθπαηδεπηήο» νθείιεη λα αλαιχεη 

ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο 

13,2% 33,8% 52,9% 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηνξγαλσηήο» νθείιεη λα παξέρεη 

θίλεηξα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο 

5,9% 26,5% 67,6% 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηδάζθσλ» νθείιεη λα πξνάγεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη καζεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα κάζεζε  

1,5% 23,5% 75% 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο σο «δηδάζθσλ» νθείιεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα βάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, λα κελ ιεηηνπξγεί σο απζεληία δειαδή. 

2,9% 19,1% 77,9% 
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4.3 Τα σαπακηηπιζηικά πος ππέπει να διαθέηει ο ζύγσπονορ Σσολικόρ Σύμβοςλορ 

Όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο ρνιηθφο χκβνπινο, 

φπσο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηνλ πίλαθα 3, επηθξαηέζηεξα ήηαλ ε ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί 

έλα ζπλεξγαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ 

βάζεη ησλ δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε 

ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη κέζσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ηηζέκελσλ ζηφρσλ θαη ε ηθαλφηεηα λα πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, 

βνεζψληαο ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα αλαθαιχπηνπλ ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρνιηθνί χκβνπινη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζε κεγάιν θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα γηα 

δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο (100%) θαη κε ηελ ηθαλφηεηα γηα 

πξφζθιεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα ζθεθηνχλ θξηηηθά (100%) κε ηελ ηθαλφηεηα επηινγήο 

ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη κέζσλ (91,2%) θαη κε ηελ ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ 

γλσζηηθψλ ζηφρσλ (89,7%). 

Πίνακαρ 3: Χαπακηηπιζηικά πος ππέπει να διαθέηει ο ζύγσπονορ Σσολικόρ Σύμβοςλορ 

 Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο 

0% 14,7% 85,3% 

Ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ 10,3% 30,9% 58,8% 

Ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη 

κέζσλ 

8,8% 33,8% 57,4% 

Ηθαλφηεηα πξφζθιεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα ζθεθηνχλ 

θξηηηθά 

0% 29,4% 70,6% 

4.4 Γιαδικαζίερ αςηοαξιολόγηζηρ πος οθείλει να σπηζιμοποιεί ο ζύγσπονορ 

Σσολικόρ Σύμβοςλορ 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, φπσο παξαηεξείηαη 

απφ ηνλ πίλαθα 4, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζε πνιχ κεγάιν ή ζε πάξα 

πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα απηναμηνινγείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (98,5%), φηη έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα πηνζεηεί κία απηνθξηηηθή 

δηάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθέςεηο, φπσο «κπνξψ λα θαηαθέξσ πεξηζζφηεξα απφ απηά 

πνπ έρσ ήδε θαηαθηήζεη» θαη «κπνξψ λα βειηηψζσ ηηο δηαπξνζσπηθέο κνπ ηθαλφηεηεο 

δεηψληαο αλαηξνθνδφηεζε γη’ απηέο απφ άκεζνπο ζπλεξγάηεο κνπ» (100%) φηη έλαο 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εθηηκήζεη ηελ πξνζπάζεηα θαη λα απνηηκήζεη ηελ αιιαγή 

(86,8%)  θαη ηέινο φηη έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εληνπίζεη ηηο θαηλνχξηεο αλάγθεο 
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θαη λα πξνζκεηξήζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία (100%). Αλαιπηηθφηεξα, νη ρνιηθνί 

χκβνπινη πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο 

δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ απηνθξηηηθή δηάζεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηλνχξησλ αλαγθψλ. 

Πίνακαρ 4: Γιαδικαζίερ αςηοαξιολόγηζηρ πος οθείλει να σπηζιμοποιεί ο ζύγσπονορ Σσολικόρ Σύμβοςλορ 

 Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα απηναμηνινγείηαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

1,5% 11,8% 86,8% 

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα πηνζεηεί κία απηνθξηηηθή 

δηάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθέςεηο, φπσο «κπνξψ λα 

θαηαθέξσ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ έρσ ήδε θαηαθηήζεη» θαη 

«κπνξψ λα βειηηψζσ ηηο δηαπξνζσπηθέο κνπ ηθαλφηεηεο 

δεηψληαο αλαηξνθνδφηεζε γη’ απηέο απφ άκεζνπο ζπλεξγάηεο 

κνπ» 

0% 38,2% 61,8% 

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εθηηκήζεη ηελ πξνζπάζεηα 

θαη λα απνηηκήζεη ηελ αιιαγή 

13,2% 22,1% 64,7% 

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εληνπίζεη ηηο θαηλνχξηεο 

αλάγθεο θαη λα πξνζκεηξήζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία. 

0% 19,1% 80,9% 

4.5 Γιαδικαζίερ ανάπηςξηρ πος οθείλει να σπηζιμοποιεί ο ζύγσπονορ Σσολικόρ 

Σύμβοςλορ 

Οινθιεξψλνληαο, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ ζε κεγάιν ή ζε 

πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ε Έξεπλα Γξάζεο απνηειεί κία αμηφινγε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ εηδηθφηεξα 

(97%) φηη έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα δηεξεπλά ην έξγν ηνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί 

ηηο παξαιείςεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν (100%), φηη έλαο 

ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα αλαζηνράδεηαη, αλαγλσξίδνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο 

γλψζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν (100%) θαη ηέινο φηη 

εξγαζία ζε νκάδεο απνηειεί έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εθδειψζεη ην 

ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο θαη ζηα απνηειέζκαηά ηεο, 

ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρηθή δηεξεχλεζε θαη απνκαθξχλνληαο ηελ ηερλνθξαηηθή απάζεηα 

(100%).  
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Πίνακαρ 5: Γιαδικαζίερ ανάπηςξηρ πος οθείλει να σπηζιμοποιεί ο ζύγσπονορ Σσολικόρ Σύμβοςλορ 

 Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Ζ Έξεπλα Γξάζεο απνηειεί κία αμηφινγε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ησλ 

ρνιηθψλ πκβνχισλ εηδηθφηεξα 

3% 48,5% 48,5% 

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα δηεξεπλά ην έξγν ηνπ θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηεί ηηο παξαιείςεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

0% 32,4% 67,6% 

Έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα αλαζηνράδεηαη, 

αλαγλσξίδνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηπρζεί ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

0% 20,6% 79,4% 

Ζ εξγαζία ζε νκάδεο απνηειεί έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εθδειψζεη ην ζεβαζκφ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο θαη ζηα 

απνηειέζκαηά ηεο, ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρηθή δηεξεχλεζε 

θαη απνκαθξχλνληαο ηελ ηερλνθξαηηθή απάζεηα. 

10,3% 17,6% 72,1% 

4.6 Η επίδπαζη ηος θύλος και ηηρ πποϋπηπεζίαρ ηυν Σσολικών Σςμβούλυν 

ζσεηικά με ηον πόλο ηος ζύγσπονος Σσολικού Σύμβοςλος 

Οη απφςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο θαη ην θχιν ηνπο είλαη 

αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ x
2
 

test 0,813 είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, πνπ ζηηο 

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο νξίδεηαη ζην α=0,050. Οκνίσο, απφςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ 

γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο θαη ην θχιν ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο 

θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ x
2
 test είλαη 0,813 κεγαιχηεξν θαη πάιη ηνπ 

0,050. 

4.7 Η επίδπαζη ηος θύλος και ηηρ πποϋπηπεζίαρ ηυν Σσολικών Σςμβούλυν ζηιρ 

ανηιλήτειρ ηοςρ ζσεηικά διαδικαζίερ αςηοαξιολογήζηρ πος οθείλοςν να 

σπηζιμοποιούν 

Οη δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη 

ην θχιν ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαζψο ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ x
2
 test 0,098 είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 0,050. Οκνίσο, νη δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο πνπ ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο είλαη αλεμάξηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη 0,476, 
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εκθαλψο κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. 

4.8 Η επίδπαζη ηος θύλος και ηηρ πποϋπηπεζίαρ ηυν Σσολικών Σςμβούλυν ζηιρ 

ανηιλήτειρ ηοςρ ζσεηικά με ηιρ διαδικαζίερ ανάπηςξηρ πος οθείλοςν να 

σπηζιμοποιούν 

Οη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη ην θχιν 

ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ είλαη 0,543 εκθαλψο κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ 

εθηηκάηαη ζην 0,050. Οκνίσο, νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ρνιηθνί χκβνπινη θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο είλαη αλεμάξηεηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ 

ηνπο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη 0,113, κεγαιχηεξν θαη πάιη απφ ην 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,050. 

Σςμπεπάζμαηα  

Όζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ ζηελ ζχγρξνλε επνρή, δηαπηζηψζεθε πσο νη ίδηνη νη ρνιηθνί χκβνπινη 

επεζήκαλαλ ηνλ ξφιν ηνπ «Δθπαηδεπηή», ηνπ «Γηνξγαλσηή» θαη ηνπ «Γηδάζθνληα». Γφζεθε, 

ινηπφλ, έκθαζε ζηνλ παηδαγσγηθφ-επηκνξθσηηθφ ξφιν ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, θάηη ην 

νπνίν έρεη δηαθαλεί θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε έξεπλα ηνπ 

Γηνθαξίλε (2000). Αθνινχζσο, ζρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, παξαηεξήζεθε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ρνιηθψλ πκβνχισλ αλέθεξε ηελ ηθαλφηεηα γηα δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηελ ηθαλφηεηα γηα θαζνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ, ηελ ηθαλφηεηα 

επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη κέζσλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα 

πξφζθιεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ εληνπίζηεθαλ 

θαη ζηελ έξεπλα ηεο Βέτθνπ (2004). 

Δλ ζπλερεία, αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

απηναμηνιφγεζεο πνπ νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ρνιηθνί χκβνπινη ζηηο κέξεο καο, νη 

απφςεηο πνπ θπξηάξρεζαλ εζηίαζαλ ζηελ ηαθηηθή απηναμηνιφγεζε ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ, ζηελ απηνθξηηηθή δηάζεζε, ζηελ εθηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο αιιαγήο θαη 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ λέσλ αλαγθψλ. ρεηηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά 

ζηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, νη ρνιηθνί χκβνπινη αλέθεξαλ ηελ Έξεπλα Γξάζεο, ηνλ 

αλαζηνραζκφ θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο σο ηηο βαζηθφηεξεο δηαδηθαζίεο. ε παξφκνηα 

επξήκαηα είρε θαηαιήμεη θαη ε έξεπλα ηεο Καδηαλάθε (2009). Οινθιεξψλνληαο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη απφςεηο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ γχξσ απφ ηνλ ξφιν ηνπο, ην πξνθίι 

ηνπο, θαζψο θαηηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο, δελ θάλεθε λα 

ζρεηίδνληαη κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο 

ηνπο. πλνςίδνληαο, κέζα απφ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δηαπηζηψζεθε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ έρεη επίγλσζε ηνπ ξφινπ θαη 
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ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, σζηφζν ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ ζηνλ επνπηηθφ θαη δηδαθηηθφ ξφιν 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα παξαγθσλίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο.  

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 

Αλδξένπ, Α. & Μαληδνχθαο, Π. (1999). Θέκαηα νξγάλωζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αζήλα: Ληβάλε. 

Αλδξένπ, Α. & Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1994). Εμνπζία θαη νξγάλωζε-δηνίθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Αζήλα: Νέα χλνξα-Ληβάλε. 

Βέτθνπ, Υ. (2004). Σα πνιιαπιά επίπεδα ηνπ έξγνπ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ε ζρέζε 

ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Φηινινγηθή, 86, 2-5. 

Γηνθαξίλεο, Κ. (2000). Ο Σρνιηθόο Σύκβνπινο, επνπηεία θαη αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Γξεγφξεο. 

Γεκεηξφπνπινο, Δ. (1989). Εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε: Η αμηνιόγεζε ηνπ µαζεηή. Αζήλα: 

Δθδφζεηο Γξεγφξεο.  

Γεκεηξφπνπινο, Δ. (1998). Εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε: Η αμηνιόγεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (4
ε
 εθδ.). Αζήλα: Δθδφζεηο Γξεγφξεο. 

Καδηαλάθε, Η. (2009). Απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία: Επηθνηλωληαθό πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

θαη ε απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ.  

Καξαιήο, Θ. (2005). Σρεδηαζκόο δηνίθεζε, αμηνιόγεζε πξνγξακκάηωλ εθπαίδεπζεο ελειίθωλ-

Αμηνιόγεζε πξνγξακκάηωλ (Σφκ. Γ΄). Πάηξα: ΔιιεληθφΑλνηθηφΠαλεπηζηήκην. 

Klenowski, V. (1995). Student self‐evaluation processes in student‐centred teaching and 

learning contexts of Australia and England. Assessment in Education: Principles, 

Policy & Practice, 2(2), 145-163. DOI: 10.1080/0969594950020203. 

Kremer-Hayon, L. (1993). Teacher self-evaluation: teachers in their own mirror. 

SpringerScience&BusinessMedia. DOI:10.1007/978-94-011-2194-1. 

Κνπιατδήο, Β. & Σζαηζαξψλε, Α. (2010). Παηδαγωγηθέο πξαθηηθέο, έξεπλα θαη εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Κσζηίθα, Η. (2004). Η επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ από ηε ζθνπηά ηωλ ζηειερώλ 

εθπαίδεπζεο: κηα ζεωξεηηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί 

Κπξηαθίδε. 

Λεπζεξηψηνπ, Π. (2012). Εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ-ζπκβνύιωλ. Οδεγόο κειέηεο εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ. Αζήλα: ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ. 

MacBeath, J. (2001). Η απηναμηνιόγεζε ζην ζρνιείν: Οπηνπία θαη πξάμε (Υ. ∆νχθαο, & Ε. 

Πνιπµεξνπνχινπ, Μεηαθξ.) Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 3, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 158 απφ 376 

Μαπξνγηψξγνο, Γ. (2009). Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ: ε «άιιε» -αληί (-πάιε) – πξφηαζε. 

ην: Α. Γαγάηζεο, Α. Μηραειίδνπ & Α. Υαξαιάκπνπο (Δπηκ.), Εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

θαη επηκόξθωζε εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Κύπξν (ζ. 27-41). Πξαθηηθά πλεδξίνπ. 

Λεπθσζία: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη 

Αμηνιφγεζεο. 

Μαπξνζθνχθεο, Γ. (2007). «ρνιηθφο χκβνπινο». ην: Π. Ξσρέιιεο (Δπηκ.), Λεμηθό ηεο 

Παηδαγωγηθήο (ζ. 674-687). Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε. 

Μπαιάζθαο, Κ. (1999). Ο ρνιηθφο χκβνπινο ζηελ ηάμε. Πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα 

ηε δηδαζθαιία. Νέα Παηδεία, 89, 13-22. 

Moore, J. (2012). BoardSelf-Evaluation. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.governancecoach.com. 

Παλαγφπνπινο, Α. (2014). Ο ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία 

ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Νέα Παηδεία, 

150, 69-85. 

Παπαγεσξγίνπ, Ζ. (2012). Πεξηερφκελν θαη πξνβιεκαηηθή ηεο δηαβίσζε εθπαίδεπζεο. ην: 

Θ. Καξαιήο, & Ζ. Παπαγεσξγίνπ, Εθπαίδεπζε εξγαδνκέλωλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθωλ. Σρεδηαζκόο, πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε πξνγξακκάηωλ δηά βίνπ 

εθπαίδεπζεο (ζ. 17-42). Αζήλα: ΗΝΔ/ΓΔΔ. 

Rogers, A. (1999). Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

αιηεξήο, Ν. (2010). Δηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Ειιάδνο(αο) 1974-1989: δξάζε, εθπαηδεπηηθή 

ηδενινγία θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Αζήλα: Κηβσηφο. 

πκεσλίδνπ, Α. (2011). Ζ ζπκβνιή ηεο δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (δαζθάινπ) ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δπηζεσξεηή θαη ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ. 

ΣύγρξνλεΕθπαίδεπζε, 167, 101-124. 

Towler, L. &Broadfoot, P. (1992). Self‐assessment in the Primary School. 

EducationalReview, 44(2), 137-151. DOI: 10.1080/0013191920440203. 

http://www.governancecoach.com/

