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Περίληψη
Ο σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής έρχεται, ασκώντας πλήρως τις επικοινωνιακές του 
δεξιότητες, να δράσει σε έναν χώρο όπου μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεσμοθετημένη οδός 
άσκησης παιδαγωγικού και επιστημονικού καθοδηγητικού έργου, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν 
κατά μέσο όρο μικρό χρόνο προϋπηρεσίας και ελάχιστη σε σχέση με τις απαιτήσεις 
παιδαγωγική κατάρτιση και όπου η σχέση του με τον συνάδελφο, τη σχολική μονάδα και τη 
διοίκηση είναι στην πράξη ρευστή και διαρκώς επαναδιαπραγματευόμενη. Στην εργασία αυτή 
αναζητούνται τρόποι για  να αναδειχθεί, μέσα στις προηγούμενες συνθήκες, το πραγματικά 
σημαντικό ζητούμενο, δηλ. η γνώση και η διδακτική και παιδαγωγική αναβάθμιση αυτού που 
συμβαίνει μέσα στην κλειστή σχολική τάξη/εργαστήριο, στο πλαίσιο μιας ανοικτής, 
αντιφατικής και ταχύτατα εξελισσόμενης κοινωνίας.
Καταγράφονται τα πρώτα συμπεράσματα μιας τέτοιας δραστηριότητας, ιεραρχούνται οι 
ανάγκες και διατυπώνονται προτάσεις για επίλυση προβλημάτων και συζήτηση.
Λέξεις κλειδιά: σχολικός σύμβουλος, χάρτης δεδομένων, διδακτικό- παιδαγωγικό έργο,
επιστημονικό-επιμορφωτικό έργο, αξιολογικό έργο, επικοινωνιακό έργο, πολιτισμικό έργο.

1. Εισαγωγή
Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου στην Β΄θμια Εκπαίδευση ιδρύθηκε το 1982 με 
σκοπό την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση, τη συμμετοχή στην αξιολόγηση 
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για 
επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. (Ν.1304/1982/Α-144). Οι σημερινοί 
άξονες στους οποίους αναφέρεται το έργο του σχολικού συμβούλου είναι οι 
παρακάτω σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 
1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρο 8):

«1. Στο έργο των Σχολικών Συμβούλων περιλαμβάνονται βασικά πέντε κύριες 
λειτουργίες. Ο Σχολικός Σύμβουλος:
α. Διαχειρίζεται στον τομέα της ευθύνης του την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζει 
την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην Εκπαίδευση. 
Έχει ως αρμοδιότητα να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο και η φιλοσοφία των 



καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Αποτυπώνει την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, επισημαίνει τις αδυναμίες της εφαρμογής και προτείνει λύσεις.
β. Ως προγραμματιστής του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή ευθύνης του, προτείνει 
πρόγραμμα εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα της ειδικότητας 
του ή φροντίζει για την εφαρμογή του προτεινομένου από το Π.Ι. προγραμματισμού. 
Συγχρόνως παρακολουθεί και συντονίζει τον παραπάνω προγραμματισμό. Συμμετέχει 
στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία ευθύνης του, ενθαρρύνει και 
καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται μαζί τους για την εφαρμογή του κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους.
γ. Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. Συμμετέχει 
στα επιμορφωτικά προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης καθώς και του Οργανισμού 
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις 
ενδοσχολικές προσπάθειες επιμόρφωσης στα σχολεία της αρμοδιότητας του.
δ. Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, όπως 
ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεση τους, η ενίσχυση 
πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση.
ε. Όταν ο Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν 
αδυναμία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου, παράλληλα με τη σύνταξη της υπηρεσιακής 
έκθεσης, προτείνει να εφαρμοστεί πρόγραμμα επιμόρφωσης, αναλυτικά σε κάθε έναν 
από αυτούς. Η πρόταση γίνεται προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει 
ως σκοπό να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βελτίωση στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο 
από αυτούς τους εκπαιδευτικούς.
2. Στο έργο του Σχολικού Συμβούλου βασικό στοιχείο είναι η συνεχής φροντίδα και 
υποχρέωση για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, για 
υποστήριξη στις καθημερινές διδακτικές ανάγκες, για την ανάληψη πρωτοβουλιών με 
σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με τις επιταγές της 
σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας.
3. Τέλος ο Σχολικός Σύμβουλος, ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων αποτελεσματικότερων 
μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση σύγχρονων μέσων της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας.»

Μέχρι και το προηγούμενο σχολικό έτος, για τους εκπαιδευτικούς με ειδικότητα 
Πληροφορικής δεν υπήρχαν σχολικοί σύμβουλοι, παρόλο που η Πληροφορική ως 
διδακτικό αντικείμενο στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση διανύει ήδη την τρίτη της 
δεκαετία. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής στελεχώθηκε μόλις πριν 
από οκτώ μήνες. Ήταν όμως το διάστημα αυτό αρκετό για να μπορέσουμε να 
καταγράψουμε την εμπειρία που συγκεντρώσαμε και να εξάγουμε τα πρώτα 
συμπεράσματα. Στην εισήγηση που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια, στηριζόμενοι στην 
μέχρι τώρα εμπειρία:

1. Να καταγράψουμε τις συνθήκες του χώρου και του χρόνου δράσης
2. Να κωδικοποιήσουμε τους άξονες της καθημερινής δραστηριότητας



3. Να διαμορφώσουμε προτάσεις, ιεραρχώντας τις ανάγκες, μέσα πάντα από το 
πρίσμα των βασικών αξόνων της δουλειάς του σχολικού συμβούλου όπως αυτοί 
αναφέρθηκαν παραπάνω.

2. Η καταγραφή του χώρου και του χρόνου δράσης
Ο σχολικός σύμβουλος έρχεται να αναπτύξει έργο μέσα σε έναν χώρο που συνήθως 
δεν γνωρίζει παρά εν μέρει ή – στην πλειοψηφία των περιπτώσεων – καθόλου. Για το
λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του πλάνου εργασίας είναι να 
υπάρξει μια αρχική καταγραφή των δεδομένων καθώς και των συνθηκών μέσα στις 
οποίες καλείται να αναπτύξει τη δράση του. 

Πιο συγκεκριμένα, η καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων διαμορφώνει έναν βασικό 
χάρτη δεδομένων (σχήμα 1), που αποτελεί απαραίτητο βοηθητικό εργαλείο για τον 
προγραμματισμό, τον έλεγχο και την παράλληλη αξιολόγηση του έργου του σχολικού 
συμβούλου. Τα στοιχεία αφορούν:

 Τις σχολικές μονάδες (όνομα, θέση, δυναμικότητα, εκπαιδευτικοί της 
ειδικότητας και συνολικά)

 Τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας (όνομα, πλήρης ειδικότητα, σχολική 
μονάδα που υπηρετούν, ιδιότητα (πχ υπεύθυνος εργαστηρίου, τομεάρχης κλπ), 
μαθήματα που διδάσκει, καλυπτόμενο ωράριο, προϋπηρεσία)

 Τα σχολικά εργαστήρια (αριθμός ανά σχολική μονάδα, δυναμικότητα, γενική 
κατάσταση)

Για τα βασικά αυτά δεδομένα, πηγές αποτελούν ο διοικητικός μηχανισμός των 
Διευθύνσεων και των Γραφείων Β΄θμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των σχολικών 
μονάδων, οι υπεύθυνοι των Κε.Πλη.Νε.Τ., καθώς και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Οι 
Διευθύνσεις, τα Γραφεία και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρέχουν όπως
οφείλουν (Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 στο Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-
2002, άρθρα 10, 11, 23) στον σχολικό σύμβουλο κάθε στοιχείο  που συντελεί στη 
διαμόρφωση του παραπάνω χάρτη. Οι υπεύθυνοι Κε.Πλη.Νε.Τ. συνεργάζονται με 
τους σχολικούς συμβούλους Πληροφορικής, εκτός των άλλων, και στην κατεύθυνση 
της δημιουργίας μιας πλήρους εικόνας για την υποδομή που υπάρχει στη διάθεση της 
σχολικής μονάδας, με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή της από τους εκπαιδευτικούς 
σύμφωνα με τις διατάξεις των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και άλλες, 
επιμορφωτικές κυρίως, δράσεις. Τέλος, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί  ερχόμενοι σε 
προσωπική επικοινωνία με τον σχολικό σύμβουλο ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, 
συμπληρώνοντας πχ ένα αρχικό ερωτηματολόγιο, εν δυνάμει διαμορφώνουν τον 
χάρτη.

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων μπορεί να εμπλουτίσει τον χάρτη και με νέα 
στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη: Δεν μπορεί πχ ο σχολικός σύμβουλος της 
Δωδεκανήσου να μην πάρει υπόψη ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών 
ΠΕ19-20 του νομού έχουν προϋπηρεσία μικρότερη από 5 χρόνια, (πολλοί δε από 
αυτούς, είναι νεοδιόριστοι), και επομένως διαθέτουν πολύ μικρή  διδακτική εμπειρία, 



με όχι επαρκή – σε σχέση με την απαιτούμενη – παιδαγωγική κατάρτιση και με μικρή 
γνώση για το ρόλο του σχολικού συμβούλου και τη σχέση του με τον εκπαιδευτικό 
και το έργο του. (Σαϊτης 2002, Καβούρη, 1997) 

Σχήμα 1: Χάρτης Δεδομένων – Άξονες Έργου του Σχολικού Συμβούλου

Στη διαδρομή για τη διαμόρφωση του χάρτη απαντώνται διοικητικές αδυναμίες, 
γραφειοκρατικές στάσεις, αλληλοκαλύψεις καθηκόντων αλλά και θεσμικά κενά, που 
προκαλούν επικοινωνιακά ελλείμματα, αρνήσεις, φόβους και κυρίως καθυστερήσεις 
στην διαμόρφωση μιας εικόνας του χώρου που να είναι κατά το δυνατόν πλήρης και 
ακριβής. Το χάρτη των βασικών δεδομένων συμπληρώνουν οι ιδιαίτερες συνθήκες 
του κάθε χώρου, που μπορεί να προσδιορίζονται γεωγραφικά, πολιτισμικά ή ακόμα 
και χρονικά, ιστορικά κλπ. Για παράδειγμα η νησιωτική πολυδιάσπαση στη 
Δωδεκάνησο και στις Κυκλάδες επηρεάζει το χάρτη μας: υπάρχουν πολλές και μικρές 
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σχολικές μονάδες, απομακρυσμένες, με δύσκολη και όχι άμεση πρόσβαση από την 
έδρα του σχολικού συμβούλου, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλο έργο 
μετακίνησης – ακόμα και μέσω Πειραιά – για πολύ «μικρό» ωφέλιμο έργο. Επίσης η 
ύπαρξη στις σχολικές μονάδες των μεγάλων πόλεων της χώρας σε πολύ υψηλά 
ποσοστά, μαθητών από οικογένειες οικονομικών μεταναστών, παλιννοστούντων κλπ 
δημιουργεί συνθήκες που αν δεν καταγραφούν στο χάρτη και δεν συνυπολογισθούν, 
θα δημιουργήσουν άλλη από την πραγματική εικόνα και επομένως θα προκαλέσουν
άλλο έργο από το πραγματικά αναγκαίο.

3. Οι άξονες της δράσης
Μέσα λοιπόν σε ένα δυναμικά διαμορφωνόμενο τοπίο και παράλληλα με την 
ολοκλήρωση της εικόνας του, έρχεται ο σχολικός σύμβουλος να προσδιορίσει το 
περιεχόμενο των βασικών αξόνων της δράσης του, με βάση πάντα τις γενικές 
κατευθύνσεις που δίνονται στο πλαίσιο του θεσμού, όπως αναφέρθηκαν στην 
εισαγωγή αυτής της εργασίας.

Για την οικονομία της παρούσας εισήγησης θα αναφερθούμε στους άξονες εκείνους 
που προσδιορίζουν το έργο του σχολικού συμβούλου που κατευθύνεται προς τους 
εκπαιδευτικούς. Το έργο αυτό θεωρούμε ότι είναι πολυδιάστατο και μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα σύμπλεγμα αλληλοεξαρτώμενων συνιστωσών, που περιλαμβάνουν 
το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, το επιστημονικό, το επιμορφωτικό, το αξιολογικό, 
το επικοινωνιακό, το πολιτισμικό (σχήμα 1). Η μη αναφορά στους υπόλοιπους άξονες 
δεν υποδηλώνει αντιλήψεις που τους θεωρούν ήσσονος σημασίας, αλλά στοχεύει στο 
να αναδείξει στο μέγιστο βαθμό τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων στη βάση των πρώτων.

3.1 Το διδακτικό  και παιδαγωγικό έργο

Στην Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002,
άρθρο 9) αναφέρεται: «Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς 
της περιοχής ευθύνης τους, ατομικά ή ομαδικά, με σκοπό την ομαλή πορεία της 
παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, καθώς και την προώθηση νέων, σύγχρονων 
διδακτικών μεθόδων.» Η ευθύνη της διδακτικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και 
υποστήριξης των εκπαιδευτικών είναι κατά τη γνώμη μας το πιο σύνθετο, δύσκολο, 
αλλά και σημαντικό κομμάτι του έργου του συμβούλου της Πληροφορικής. Η 
δυσκολία να απαντήσουμε στο τι, πως, ποιους και γιατί θα διδάξουμε (Κορδάκη, 
Γρηγοριάδου, 2004). προκύπτει από τα παρακάτω:

 Ο μέσος όρος του χρόνου προϋπηρεσίας των συναδέλφων είναι πολύ μικρός. 
Ωστόσο ένα τέτοιο δεδομένο μπορεί να παίξει και ενισχυτικό ρόλο, αφού η 
διδακτική  και παιδαγωγική βοήθεια είναι για τους νέους συναδέλφους το 
πρώτο ζητούμενο κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

 Παρ’ όλα αυτά, ο μικρός χρόνος προϋπηρεσίας, είναι αρκετός για να 
διαμορφωθούν σε κάποιο βαθμό (ίσως μικρότερο σε σχέση με παραδοσιακές 
ειδικότητες) και στους εκπ/κούς πληρ/κής ισχυρές προσωπικές θεωρίες
(Ματσαγγούρας, 1999), που αποτελούν σοβαρά αναχώματα σε απόπειρες 



ανατροπής και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων, όπως προτείνονται από το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr).

 Οι ίδιοι οι σχολικοί σύμβουλοι δεν είμαστε ομοιογενώς και στον ίδιο βαθμό
εξοπλισμένοι, ώστε να είμαστε πάντοτε αποτελεσματικοί. Οι προσωπικές 
σπουδές, τα σεμινάρια ενημερωτικού χαρακτήρα και η αυτομόρφωση, δεν 
μπορούν πάντοτε να οδηγήσουν σε δημιουργικές απαντήσεις. Η πρόσφατη 
επιμόρφωση με την ευθύνη του ΥΠΕΠΘ (34101/Γ2/17-3-08) έρχεται να 
καλύψει ένα πραγματικό κενό, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες.

 Ο χαρακτήρας του διδακτικού αντικειμένου, σε συνδυασμό με τις ταχύτατες 
επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και τις επαγγελματικές απαιτήσεις, δίνουν  
συχνά στη διδασκαλία έναν «τεχνοκρατικό» προσανατολισμό, που κυρίως 
καταρτίζει και συχνά περιορίζεται στην επίδειξη, την παράθεση και τον 
εντυπωσιασμό, χωρίς παιδαγωγικούς στόχους.

 Παρά τις διατυπώσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ενώ από καιρό η 
διεθνής εμπειρία μας προσανατολίζει στην χρήση του υπολογιστή στην 
εκπαίδευση κυρίως ως εργαλείου μάθησης (Δερτούζος, 1998), στην πράξη, 
μέσα στη σχολική καθημερινότητα το ερώτημα αν θα διδάσκουμε για τον 
υπολογιστή ή με τον υπολογιστή, δεν παίρνει σαφείς απαντήσεις.

Υπάρχει ωστόσο και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι, ακόμα και κάτω από τις σημερινές 
συνθήκες, το αντικείμενο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα και ως προς το 
περιβάλλον αλλά και ως προς τις μεθόδους μάθησης και τις τεχνικές διδασκαλίας που 
το ίδιο το (εργαστηριακό) περιβάλλον υπαγορεύει. Έτσι, η συνθετότητα και η 
σημαντικότητα της διδακτικής διάστασης προκύπτει ως συνέπεια των παραπάνω.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο σχολικός σύμβουλος, πέρα από τα τυπικά 
αναγραφόμενα αυτονόητα καθήκοντα, οφείλει:

 Να είναι γνώστης των κατευθύνσεων των Αναλυτικών προγραμμάτων και να 
κατέχει την δεξιότητα της δημιουργικής εφαρμογής τους, ανάλογα με τις 
συνθήκες

 Να προσεγγίζει την διδακτική λογική και την παιδαγωγική πρακτική του 
διδάσκοντα, ζητώντας από τον ίδιο να την αναλύσει και να την υποστηρίξει, 
προσπαθώντας χωρίς προκαταλήψεις να την κατανοήσει και στη συνέχεια να 
την συνδιαμορφώνει με τον ίδιο, διαρκώς, σε μια κατεύθυνση εξέλιξης, 
εμπλουτισμού, προσανατολισμού στις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και 
παιδαγωγικές μεθόδους, ακολουθώντας ένα δημοκρατικό στυλ 
(Ματσαγγούρας, 2003). Αφορμές για μια τέτοια διαπραγμάτευση, μπορεί πχ 
να αποτελέσει μια συζήτηση για τα θέματα ενός διαγωνίσματος και τις 
επιδόσεις ενός τμήματος ή μια δυσκολία να εφαρμοσθεί η μέθοδος των 
διαθεματικών σχεδίων εργασίας ή αγωνία να διδαχθεί ένα «βαρετό» μάθημα 
στο ΕΠΑΛ μέσα από δρόμους όπου θα χρησιμοποιούνται όχι η διάλεξη και η 
απομνημόνευση αλλά παιχνίδια ρόλων, σενάρια κλπ. Ζητούμενο μιας τέτοιας 
στάσης είναι να ανοιχτεί ένα παράθυρο που οδηγεί έξω από τα παγιωμένα 
διδακτικά στερεότυπα, στα οποία ο ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει και ως μαθητής 



και ως φοιτητής γαλουχηθεί. Στόχος είναι να μπορέσει ο ίδιος ο διδάσκοντας
να απαντήσει στα ερωτήματά του, να μην περιμένει έτοιμες λύσεις, να μπει 
στη λογική της διαρκούς «μέτρησης», επανάκρισης και αναζήτησης μεθόδων 
και περιεχόμενου δουλειάς.

 Να αποδεικνύει στην πράξη τη ρεαλιστικότητα των ιδεών και των προτάσεών 
του, αποφεύγοντας τον διδακτισμό, παίρνοντας ο ίδιος το ρίσκο της έκθεσης 
μέσα από δειγματικές διδασκαλίες σε πραγματικές συνθήκες τάξης και 
προκαλώντας ακολούθως αντίστοιχες συζητήσεις. ή/και workshops
παιδαγωγικού προσανατολισμού.

 Να ασχολείται με ζητήματα οργάνωσης της τάξης  (οργάνωση σε ομάδες, 
ενεργοποίηση του μαθητή, ζητήματα πειθαρχίας κλπ) που απασχολούν σε 
μεγάλο βαθμό (Burden, 2003) τους εκπαιδευτικούς (λόγω και της ηλικιακής 
εγγύτητας με τους μαθητές) και να μην περιορίζεται σε αφορισμούς ή σε 
εύκολα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ξεπερασμένη παιδαγωγικά 
λογική της κατηγοριοποίησης του μαθητικού δυναμικού (Ματσαγγούρας, 
2006).

3.2 Το επιστημονικό και επιμορφωτικό έργο

Η επιστημονική και επιμορφωτική διάσταση εξετάζονται εδώ από κοινού. Η ανάγκη 
της διαρκούς επιστημονικής ενημέρωσης και επάρκειας, οδηγεί εκ των πραγμάτων σε 
επιμορφωτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 
Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρα 8,9) οι σχολικοί 
σύμβουλοι «Συγκαλούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής σε συσκέψεις και 
οργανώνουν ενημερωτικά σεμινάρια (…) Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς στα 
σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. Η ενημέρωση μπορεί να 
γίνει και με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και παιδαγωγών. (…). Ως επιμορφωτής 
των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. Συμμετέχει στα επιμορφωτικά 
προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης (…) Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις 
ενδοσχολικές προσπάθειες επιμόρφωσης στα σχολεία της αρμοδιότητας του.»

Το αντικείμενο της Πληροφορικής και η διαρκής και με γοργούς ρυθμούς εξέλιξή του, 
υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας, να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή 
σε επιστημονική «εγρήγορση» και «ανησυχία». Χωρίς επαρκή και σύγχρονη 
επιστημονική κάλυψη, δεν μπορεί να υπάρξει και επαρκής εκπαιδευτικός. Πολύ 
περισσότερο που ο τεχνολογικός (Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003)  και ο οπτικός 
αλφαβητισμός του μαθητικού πληθυσμού (Καράκιζα, 2000) προκαλεί ενδεχομένως σε 
κάποιους διδάσκοντες παιδαγωγική και διδακτική αμηχανία, καθώς και επιστημονική 
και κοινωνική (ως προς τον έλεγχο της τάξης) ανασφάλεια (Διαμαντάκη, Ντάβου, 
Πανούσης, 2001 ).
Το επιστημονικό – επιμορφωτικό έργο του σχολικού συμβούλου, στηριγμένο στη 
συγκεντρωμένη καταγεγραμμένη επιμορφωτική εμπειρία στον ελλαδικό χώρο (ενδ. 
Κορδάκη, 2004, Κυνηγός, 2002, Δαγδιλέλης, 2002) οφείλει:

 Να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, να 
επηρεάζεται και να αναφέρεται σε αυτές, να χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον 



για αυτομορφωτική δράση και κυρίως να στοχεύει στο να διαπεράσει στους 
εκπαιδευτικούς το μήνυμα της διαρκούς εκπαίδευσης και του 
μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά σε κοινότητα 
μανθανόντων (Μιχαήλ, 2003)   

 Να καλύπτει τις συγκεκριμένες επιστημονικές ανάγκες, ώστε ο εκπαιδευτικός
να αισθάνεται ότι κινείται σε ένα ανοικτό, αλληλεπιδραστικό ως προς την 
κοινωνία περιβάλλον, υποστηρικτικό του παιδαγωγικού του ρόλου. 

 Να καλύπτει και επιστημονικές ανάγκες που αφορούν όχι μόνο το διδακτικό 
αντικείμενο αλλά και ευρύτερα θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής, 
διαχείρισης προβλημάτων της σχολικής τάξης, ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων
για εκπαίδευση ενηλίκων, κοινωνικών συνεπειών της ψηφιακής τεχνολογίας 
και της διαδικτύωσης, και άλλα γενικότερης κοινωνικής σημασίας. Ειδικά για 
τα ζητήματα διδακτικής αλλά και διαχείρισης της σχολικής τάξεις, επίλυσης 
των συγκρούσεων κλπ, απαιτείται ειδική επιμορφωτική μέριμνα, με 
βιωματικό (πέραν του θεωρητικού) προσανατολισμό ως προς τις μεθόδους.

 Να μπορεί να διακρίνει και κατά περίπτωση να ιεραρχεί τις ανάγκες, να είναι 
επιστημονικά άρτιο και πλήρες, αξιόπιστο ως προς την οργάνωση και κυρίως 
να συμβαδίζει με τις διαπιστωμένες και διατυπωμένες επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών (Vosniadou. Kollias, 2001). Να χρησιμοποιεί σύγχρονες 
μεθόδους που δεν συγκρούονται με τις προτεινόμενες για εφαρμογή, 
αναδεικνύοντας την πράξη ως συμπληρωματικό δάσκαλο της θεωρίας.

 Να ενθαρρύνει και να στηρίζει επιστημονικές και επιμορφωτικές 
πρωτοβουλίες των διδασκόντων και να τους καλεί να αναλαμβάνουν με την 
εποπτεία του συγκεκριμένες δράσεις στις οποίες οι ίδιοι έχουν ιδιαίτερη 
ενασχόληση.

3.3 Το  επικοινωνιακό έργο

Ο σχολικός σύμβουλος, στο πλαίσιο του έργου του, επικοινωνεί με τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και με τη διοίκηση, τους γονείς και άλλους φορείς. Παρ’ όλο 
που η προσωπική επαφή δεν υποκαθίσταται από τεχνικά μέσα και δίνει στα 
αλληλεπιδρώντα μέρη την ευκαιρία να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη 
για τα πρόσωπα, τους ρόλους και τη σχέση την ίδια, ο σχολικός σύμβουλος οφείλει να 
εγκαθιστά πρακτικούςς, διαδραστικούς κατά προτίμηση, τρόπους επικοινωνίας μέσω 
κυρίως των ηλεκτρονικών οδών (e-mail, forum, site)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του έργου του σχολικού 
συμβούλου, είναι η κατοχή από τη μεριά του επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 
μεταδεξιοτήτων, που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση όλων εκείνων των 
προϋποθέσεων που κάνουν αποτελεσματική την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα 
επικοινωνούντα μέρη (Γιοκαρίνης, 2000). Ως προς τους εκπαιδευτικούς, ο σχολικός 
σύμβουλος οφείλει:

 Να ακούει, να ακούει, να ακούει, να βλέπει, να βλέπει, να βλέπει, να 
παρατηρεί ότι λέγεται από τον συνάδελφο, ότι συμβαίνει μέσα στη σχολική 
τάξη. Ταυτόχρονα να έχει μόνιμα την έγνοια να αφουγκράζεται πίσω από τις 



λέξεις, να διαβάζει και σε δεύτερο επίπεδο τα γεγονότα, ψάχνοντας για όσα 
είναι δύσκολο να εξηγηθούν ή ακόμα και να αρθρωθούν.

 Να εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό. Να σέβεται στην πράξη και όχι μόνο 
λεκτικά την προσωπικότητά του, να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις απόψεις 
του, να αποδέχεται και να αναδεικνύει κάθε τι θετικό, ενδιαφέρον ή καινοτόμο 
που υπάρχει στη δουλειά του, συζητώντας ταυτόχρονα διεξοδικά (και 
περιμένοντας και πρακτικές ευκαιρίες «διόρθωσης») κάθε τι που δείχνει να 
αναστέλλει τη διδακτική αποτελεσματικότητα. 

 Να εγκαθιστά με δική του ευθύνη συνθήκες ισότιμου και δημοκρατικού 
διαλόγου, να αναζητά μέσα από τη συζήτηση – χωρίς ελεγκτικό 
προσανατολισμό – τι πραγματικά συμβαίνει ή θα έπρεπε κατά το διδάσκοντα
να συμβαίνει μέσα σε κάθε σχολική τάξη και να μην περιορίζεται σε τυπικές 
και μόνο αναφορές.

 Να «συμπάσχει» με τον εκπαιδευτικό όταν ο τελευταίος αναφέρεται σε 
ζητήματα που τον απασχολούν και επηρεάζουν το διδακτικό και παιδαγωγικό 
του έργο και μέσω της συμπόρευσης να εφευρίσκει λύσεις. 

 Να προσκαλεί (όχι από καθέδρας) και να «προκαλεί» τον εκπαιδευτικό να 
ακολουθήσει διδακτικούς δρόμους άλλους από τους πεπατημένους, πείθοντάς 
τον να εκτίθεται χωρίς φόβο στο ρίσκο της παιδαγωγικής καινοτομίας, 
μεταφέροντας την προσωπική του εμπειρία και όχι μόνο.

 Να θεωρεί την κριτική ως αναπόσπαστο κομμάτι του έργου του (όπως και 
κάθε έργου), να έχει την υπομονή και την ψυχραιμία να την ακούει ως το 
τέλος, να μην απαξιώνει τον πομπό της εκπόρευσης και να την διαχειρίζεται 
ως πηγή ανάδρασης που οδηγεί σε βελτίωση. Να παραδέχεται αδυναμίες και 
λάθη και να διαπαιδαγωγεί με το προσωπικό του παράδειγμα για το πώς ο 
δάσκαλος οφείλει να διαχειρίζεται την όποια εξουσία του.

 Να μην συγκαλύπτει φανερές ή λανθάνουσες συγκρούσεις, αλλά ούτε και να 
καλλιεργεί με τη στάση και το λόγο του συγκρουσιακή ατμόσφαιρα. Να 
τοποθετείται με ειλικρίνεια απέναντι σ’ αυτές, και να προσπαθεί με κάθε 
τρόπο αν όχι να τις επιλύει, τουλάχιστον να τις μετασχηματίζει σε μια άλλη 
κατάσταση πιο ευσταθή και αμοιβαία ικανοποιητική. 

 Να εξετάζει και να προσαρμόζει τα πράγματα κατά περίπτωση και να μην 
υποκύπτει στην ευκολία της πανομοιότυπης οδηγίας προς όλους.

3.4 Το αξιολογικό έργο

Ο σχολικός σύμβουλος «συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεση τους, η 
ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση».
(Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1, Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρο 
8)

Στην παρούσα εισήγηση αποδεχόμαστε ως δεδομένο το γεγονός ότι σε μεγάλο αριθμό 
των εκπαιδευτικών επικρατούν απορριπτικές αντιλήψεις για την αξιολόγηση του 



εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, έτσι όπως έχει μέχρι στιγμής 
θεσμοθετηθεί (Κάτσικας. 1999). Αυτό γίνεται αρκετές φορές φανερό κατά τη 
διαδικασία της επικοινωνίας του σχολικού συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς, όπου 
οι απόψεις αυτές εμφανίζονται κυρίως ως καχυποψία απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί 
να υποτεθεί ότι εμπεριέχει και διαδικασία αξιολογικής κρίσης από μεριάς του 
σχολικού συμβούλου. Είναι ωστόσο προφανές ότι σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή 
συναλλαγή, γίνονται διαρκώς φανερές, αλλά κυρίως αφανείς ή και λανθάνουσες, 
αξιολογικές κρίσεις και μάλιστα τόσο πιο αυστηρές όσο μεγαλύτερες είναι οι 
προσδοκίες από το κρινόμενο μέρος. 

Ο σχολικός σύμβουλος έρχεται να λοιπόν να αναπτύξει το – περισσότερο ή λιγότερο 
τυπικό – αξιολογικό του έργο, σε ένα περιβάλλον αντιφατικό, όπου υπάρχουν αφενός 
έντονες απαξιωτικές στάσεις απέναντι στη διαδικασία, και αφετέρου, ταυτόχρονα, 
στάσεις που προϋποθέτουν την ύπαρξη αυτό-αξιολόγησης, αλλά και την αποδοχή μιας 
– καλυμμένης ή μη – αξιολογικής κρίσης από μεριάς του σχολικού συμβούλου αλλά 
και αντίστροφα. Για παράδειγμα τίθενται ερωτήματα για την ορθότητα ή μη μιας 
διδακτικής στάσης και διατυπώνονται – όπως είναι φυσικό – αιτήματα βοήθειας, 
διόρθωσης, βελτίωσης, επίλυσης προβλημάτων του διδακτικού έργου των 
εκπαιδευτικών. Κατά τη γνώμη μας, το ζήτημα της όποιας θεσμοθετημένης ή μη, 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θα κριθεί στην πράξη στο πεδίο της σχέσης του 
σχολικού συμβούλου με τον εκπαιδευτικό (βλ 3.3 Το επικοινωνιακό έργο).

Στο πλαίσιο αυτό ο σχολικός σύμβουλος μπορεί κατά τη γνώμη μας:

 Να εισάγει με το προσωπικό του παράδειγμα την έννοια και τη διαδικασία της 
αυτό-αξιολόγησης (Macbeath, 2001), ως μέρος της προσωπικής εργασίας κάθε 
εκπαιδευτικού, με στόχο να αποτιμήσει ο ίδιος το έργο του, «μετρώντας» το 
με βάση κριτήρια που έχουν εξ αρχής τεθεί και βγάζοντας συμπεράσματα που 
θα αποτελέσουν οδηγό για τη συνέχεια

 Να διαμορφώσει κριτήρια (Kyriakides, Cambell, Christofidou, 2001) για την 
αξιολόγηση του έργου του, προτείνοντας στους συναδέλφους να κάνουν το 
ίδιο για τον ίδιο (μέσω πχ ανώνυμων ερωτηματολογίων) και τον εαυτό τους
(από τους ίδιους αλλά και τους μαθητές). Η υπάρχουσα εγχώρια ερευνητική 
εμπειρία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική (Ρουμπέα, 2004)

 Να μπει σε διαδικασίες ανοικτής κρίσης του έργου του από ομάδες 
συναδέλφων κατά σχολική μονάδα ή βαθμίδα, απεγκλωβίζοντάς τους από τη 
λογική της κρίσης του προσώπου και εισάγοντας τη λογική της κρίσης του 
έργου. (Bandura, 2001)

 Να αναδείξει τη στάση των εκπαιδευτικών που δεν διστάζουν να θέσουν τον 
εαυτό τους στη δοκιμασία της κρίσης από τους άλλους, μέσω πχ μιας 
δειγματικής διδασκαλίας.

 Να προτείνει τη λειτουργία ανά σχολική μονάδα (όπου το επιτρέπει ο αριθμός 
των συναδέλφων) ομάδας εκπαιδευτικών της ειδικότητας, σε εθελοντική 
βάση, όπου θα γίνονται αμοιβαίες παρακολουθήσεις διδασκαλιών και θα 
ανταλλάσσεται διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία, με στόχο τη συνολική 
βελτίωση της ομάδας.



 Να προτείνει στους εκπαιδευτικούς να εφεύρουν πιο «πλούσιους» και ίσως 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους αξιολόγησης, κυρίως διαμορφωτικής, των 
μαθητών (Ματσαγγούρας, 2006). Για παράδειγμα τόσο στο μάθημα της 
Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, όσο και στα μαθήματα επιλογής του Γενικού 
Λυκείου, αλλά και σε κάποια των ΕΠΑΛ, οι μαθητές μπορούν να 
αξιολογηθούν από τα μέλη μιας ομάδας εργασίας όπου ανήκουν, οι ομάδες 
μπορούν να παρουσιάζουν το έργο τους και να αλληλο-αξιολογούνται. Η 
διαδικασία αυτή μπορεί ακόμα να ενταχτεί και στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού. Η 
διάχυση με το προσωπικό παράδειγμα του δασκάλου μέσα στη σχολική τάξη,
μιας κουλτούρας που δεν θεωρεί την κριτική ως προσωπική απόρριψη, μόνο 
παιδαγωγικό καλό μπορεί να επιφέρει και να δημιουργήσει προσδοκίες για 
επέκτασή της και στις αυριανές σχολικές κοινότητες και κοινότητες πολιτών.

3.5 Το πολιτιστικό έργο

«Οι σχολικοί σύμβουλοι βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνουν να 
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση επιμέρους 
προβλημάτων του σχολικού έργου, για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και την 
αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (…) Προωθούν και ενισχύουν 
ερευνητικές προσπάθειες εκπαιδευτικών για τη δημιουργία παιδαγωγικής και 
επιστημονικής κίνησης στην περιοχή τους».» αναφέρει η Υπουργική Απόφαση
Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρα 8, 9)

Ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής μπορεί εν δυνάμει να αναπτύξει μια τέτοια 
διδακτική και παιδαγωγική συμπεριφορά, υπό την αιγίδα μιας διαρκούς αυτό-
εκπαίδευσης, που να αποτελεί μια ζωντανή εκδοχή της σύγχρονης και ζητούμενης 
προσωπικότητας δασκάλου, στην κατεύθυνση μιας εκπαίδευσης της χειραφέτησης
(Μακράκης, 2004 ). Ο σχολικός σύμβουλος οφείλει να επενδύσει επιστημονικά αυτή 
τη στάση, να την ενισχύσει και να την προβάλει, όχι μόνο στο πλαίσιο της σχολικής 
κοινότητας, αλλά και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ένας 
τέτοιος εκπαιδευτικός, με την υποστήριξη του σχολικού συμβούλου:

 Διαθέτει συγκρότηση που δεν χαρακτηρίζεται από αυτόνομες τεχνοκρατικές 
γνώσεις, αλλά κι από ένα σύνολο από αξίες και ιδέες που έχουν να κάνουν με 
τη γνώση και τη διαρκή αναζήτηση των  αποτελεσμάτων των ψηφιακών 
εφαρμογών και των κοινωνικών συνεπειών τους.

 Είναι ευαισθητοποιημένος και όχι εντυπωσιασμένος, συνυπολογίζει και δεν 
αποδέχεται άκριτα το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα. 

 Παίρνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράσεων μέσα και έξω από το 
σχολείο, με σκοπό την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση και την 
κινητοποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος για επίκαιρα ή επιστημονικά ή 
κοινωνικά ζητήματα που άπτονται των σύγχρονων τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

 Εμπλουτίζει τη διδασκαλία του με μηνύματα που αποκαλύπτουν και τον 
άλλο κόσμο πέρα από αυτόν της οθόνης, μέσα από τον οποίο τα παιδιά 
διαμορφώνουν σήμερα αναπαραστάσεις Caccuran (1999).



 Μιλώντας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τον κώδικα της νέας 
κοινωνικότητας (blogs, chat, άμεσα μηνύματα κλπ) μπορεί να αποτελέσει 
ζωντανή επικοινωνιακή γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο των εφήβων και αυτόν 
του σχολείου.

 Έχει το διδακτικό βλέμμα στραμμένο προς τον έξω κόσμο (Ράπτης, Ράπτη, 
2001), αναζητά τρόπους επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς και την  
κοινωνία, ενσαρκώνοντας μια νέα πολιτισμική εικόνα για τον σύγχρονο 
δάσκαλο. Άλλωστε η φύση του διδακτικού αντικειμένου είναι τέτοια που 
ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες του ανταγωνιστικού και αγχωτικού 
διδακτικού περιβάλλοντος του Ενιαίου Λυκείου, το μάθημα της 
Πληροφορικής μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο – πρότυπο, ένα εν δυνάμει 
αντίπαλο δέος στο τυποποιημένο, μη ελκυστικό μάθημα, όπου οι μαθητές θα 
μαθαίνουν αυτενεργώντας και συνεργατικά, θα παρουσιάζουν εργασίες με 
διαθεματικό περιεχόμενο που επέλεξαν οι ίδιοι, θα αυτοαξιολογούνται και θα 
αξιολογούν σ’ ένα περιβάλλον όπου οι παραδοσιακοί ρόλοι μαθητή –
δασκάλου ανατρέπονται και αναδιατάσσονται σε μια πιο ισότιμη, ποιοτικά 
διαφορετική βάση. 

4. Συμπεράσματα
Από την κωδικοποιημένη έκθεση της δραστηριότητας του σχολικού συμβούλου, 
προβάλλουν οι βασικότερες κατά τη γνώμη μας ανάγκες, που απαιτούν άμεση και 
ουσιαστική διαχείριση και προκύπτουν γενικότερα συμπεράσματα που μπορούν να 
αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό.

1. Χρειάζεται αρκετές φορές ο σχολικός σύμβουλος να προσδιορίζει τα όρια της 
δράσης του και τη θέση του, να επανατοποθετείται, να διευκρινίζει τα περί των 
αρμοδιοτήτων του αλλά και να διεκδικεί, τόσο σε σχέση με το διοικητικό κομμάτι της 
εκπαίδευσης όσο και σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι 
δυνατόν να δημιουργείται μια κατάσταση ρευστή, σε δυναμική ισορροπία, υπό διαρκή 
διαπραγμάτευση, που μπορεί να προκαλεί ανασφάλεια αλλά και που δεν μπορεί παρά 
να λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο της δράσης και να ξεπερνιέται στο βαθμό του 
δυνατού, ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

2. Ο προσανατολισμός του σχολικού συμβούλου στην υποστήριξη του διδακτικού και 
παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών είναι, με βάση την εμπειρία μας, το πρώτο 
και σημαντικότερο ζητούμενο, αφού εκεί κατά τη γνώμη μας υπάρχει και η 
μεγαλύτερη ελλειμματικότητα. Αν δεν ασχοληθούμε με το τι πραγματικά διαμείβεται 
μέσα στη σχολική τάξη, τι διακυβεύεται, ποιες γνωστικές και συναισθηματικές 
ανταλλαγές διενεργούνται, ποια κοινωνικά μηνύματα διακινούνται, θα χάσουμε το 
αληθινά σημαντικό. Η σχολική τάξη ή/και το σχολικό εργαστήριο εξακολουθούν να 
αποτελούν τη βασική μήτρα των γεγονότων της εκπαιδευτικής πράξης. Συχνά, 
εγκύκλιοι, νόμοι και προτάσεις των συμβούλων ελάχιστα διαπερνούν το κέλυφος της 
σχολικής τάξης. Το στυλ του δασκάλου, η προσωπική του θεωρία (Papoulia, 
Spinthiroudakis, 2000), το κλίμα της τάξης, οι διδακτικές μέθοδοι, οι αλληλεπιδράσεις 



στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης είναι οι κριτές της αποτελεσματικότητας της 
διδασκαλίας (Richmond, 2002). 

Τα παρακάτω μπορούν εδώ και τώρα να αποτελέσουν ένα πρόσφορο πεδίο – αφορμή 
αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και σχολικού συμβούλου, στην κατεύθυνση που 
αναφέρεται προηγουμένως:

 Η από κοινού συζήτηση πάνω στο πώς τίθενται τα θέματα των τεστ και των 
διαγωνισμάτων και η αναζήτηση νέων τρόπων διαμορφωτικής αξιολόγησης.

 Η καταγραφή από τον εκπαιδευτικό και η συζήτηση για τις διδακτικές 
τεχνικές που ακολουθούνται. Απαιτείται εδώ προσωπική και κατά περίπτωση 
ενασχόληση του σχολικού συμβούλου, ώστε να αρθούν οι συγκεκριμένες 
ενστάσεις που προκύπτουν συνήθως για τη ρεαλιστικότητα των στόχων ή για 
τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας (Πολίτης, Καραμάνης, Κόμης, 2001).

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του νεοδιόριστου ειδικά εκπαιδευτικού, στην 
ανάδειξη του σημαντικού μέσα σε κάθε διδακτική ενότητα και η οικοδόμηση 
της διδασκαλίας γύρω από αυτό.

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του νεοδιόριστου ειδικά εκπαιδευτικού, ώστε να
αντιλαμβάνεται και να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα (συνήθως μη λεκτικά) 
των μαθητών του (Richmond,  2004), να χειρίζεται ζητήματα διαταραχών, δι-
ατομικών ή ομαδικών συγκρούσεων, παραβάσεων αλλά και ζητήματα
επιβράβευσης, ενεργοποίησης του συνόλου των μαθητών και οργάνωσης της 
εργασίας μέσα στη σχολική τάξη.

 Η βιωματική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού μέσα από σεμινάρια ώστε να 
μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα οδηγός, υποκινητής και συνεργάτης, σε ένα 
περιβάλλον όπου ο μαθητής των χαμηλών επιδόσεων θα έχει επιτέλους 
ευκαιρίες, στη βάση της εσωτερικά διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης 
διδασκαλίας (Κανάκης, 2004), όπου ο χρόνος θα γίνεται φιλικός, και η 
συνεργασία και η επιστημονική περιέργεια θα γίνονται και πάλι αξίες 
(Καράκιζα, 2004).

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η διαμόρφωση μέσα στη σχολική τάξη όχι μόνο 
εφήβων δεκτικών στη νέα γνώση, με επαρκείς δεξιότητες τεχνολογικές και 
επικοινωνιακές, αλλά και κριτικών αναγνωστών, κριτικών ακροατών, κριτικών 
χρηστών της τεχνολογίας και προοπτικά κριτικών πολιτών.

3. Είναι γεγονός ότι οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες πραγμάτωσης 
των προτεινόμενων κατευθύνσεων έχουν βάση. Η λογική της δημιουργικής χρήσης 
της τεχνολογίας για διερευνητική, πολύπλευρη, ομαδο-συνεργατική μάθηση, για 
διαθεματική προσέγγιση, για πιο ενεργητικό ρόλο των μαθητών  στην μαθησιακή 
διαδικασία, για μια σειρά «μεταβάσεις» (Δαπόντες, 2001) σε νέο μαθησιακό 
περιβάλλον εξακολουθεί να προσκρούει στην παραδοσιακή και ανταγωνιστική, 
εξετασοκεντρική λογική που διέπει θεσμικά τη Β΄θμια εκπαίδευση (πολύ περισσότερο 
το Γενικό Λύκειο) και που συχνά αποτελεί – πραγματικό βεβαίως – άλλοθι  απέναντι 
στις προτεινόμενες καινοτομίες μέσω των προγραμμάτων σπουδών. Απαιτείται 
επιμονή, εφευρετικότητα, αναπροσαρμογή και ευελιξία από την πλευρά του σχολικού 
συμβούλου ώστε να γίνεται δυνατή η υλοποίηση μιας δημιουργικής αλλά και 



ρεαλιστικής εφαρμογής των νέων διδακτικών μεθόδων με την ενεργό πάντοτε 
συναίνεση και συμμετοχή του εκπαιδευτικού (Baki, 2000).

Ωστόσο δεν θα μπορούσε ίσως να είναι και αλλιώς. Είμαστε και εμείς φορείς του 
παλιού και του καινούργιου ταυτόχρονα, σε μια εποχή μετάβασης, με διπλούς πολλές 
φορές προσανατολισμούς ανάμεσα στο παλιό, δοκιμασμένο και ασφαλές και στο 
καινούργιο, το περιπετειώδες, που εμπεριέχει κόπο και ρίσκο. Διανύουμε συχνά 
αντιφατικές πορείες, με συνοδοιπόρους τις κοινές με τους συναδέλφους αγωνίες μας 
και με πυξίδα τον τρόπο που έχουμε αποφασίσει να διαχειριστούμε την «εξουσία» 
που μας παρέχεται. Είμαστε κι εμείς μέρος του προβλήματος, γι’ αυτό και μπορούμε, 
αν το επιδιώξουμε, να γίνουμε και μέρος της λύσης,.
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Περίληψη

Ο σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής έρχεται, ασκώντας πλήρως τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, να δράσει σε έναν χώρο όπου μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεσμοθετημένη οδός άσκησης παιδαγωγικού και επιστημονικού καθοδηγητικού έργου, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν κατά μέσο όρο μικρό χρόνο προϋπηρεσίας και ελάχιστη σε σχέση με τις απαιτήσεις παιδαγωγική κατάρτιση και όπου η σχέση του με τον συνάδελφο, τη σχολική μονάδα και τη διοίκηση είναι στην πράξη ρευστή και διαρκώς επαναδιαπραγματευόμενη. Στην εργασία αυτή αναζητούνται τρόποι για  να αναδειχθεί, μέσα στις προηγούμενες συνθήκες, το πραγματικά σημαντικό ζητούμενο, δηλ. η γνώση και η διδακτική και παιδαγωγική αναβάθμιση αυτού που συμβαίνει μέσα στην κλειστή σχολική τάξη/εργαστήριο, στο πλαίσιο μιας ανοικτής, αντιφατικής και  ταχύτατα εξελισσόμενης κοινωνίας. 


Καταγράφονται τα πρώτα συμπεράσματα μιας τέτοιας δραστηριότητας, ιεραρχούνται οι ανάγκες και διατυπώνονται προτάσεις για επίλυση προβλημάτων και συζήτηση.


Λέξεις κλειδιά: σχολικός σύμβουλος, χάρτης δεδομένων, διδακτικό- παιδαγωγικό έργο, επιστημονικό-επιμορφωτικό έργο,  αξιολογικό έργο, επικοινωνιακό έργο, πολιτισμικό έργο.

1. Εισαγωγή


Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου στην Β΄θμια Εκπαίδευση ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση, τη συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. (Ν.1304/1982/Α-144). Οι σημερινοί άξονες στους οποίους αναφέρεται το έργο του σχολικού συμβούλου είναι οι παρακάτω σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρο 8):


«1. Στο έργο των Σχολικών Συμβούλων περιλαμβάνονται βασικά πέντε κύριες λειτουργίες. Ο Σχολικός Σύμβουλος:


α. Διαχειρίζεται στον τομέα της ευθύνης του την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην Εκπαίδευση. Έχει ως αρμοδιότητα να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο και η φιλοσοφία των καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Αποτυπώνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα, επισημαίνει τις αδυναμίες της εφαρμογής και προτείνει λύσεις.


β. Ως προγραμματιστής του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή ευθύνης του, προτείνει πρόγραμμα εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα της ειδικότητας του ή φροντίζει για την εφαρμογή του προτεινομένου από το Π.Ι. προγραμματισμού. Συγχρόνως παρακολουθεί και συντονίζει τον παραπάνω προγραμματισμό. Συμμετέχει στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία ευθύνης του, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται μαζί τους για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.


γ. Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. Συμμετέχει στα επιμορφωτικά προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης καθώς και του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές προσπάθειες επιμόρφωσης στα σχολεία της αρμοδιότητας του.


δ. Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεση τους, η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση.


ε. Όταν ο Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν αδυναμία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου, παράλληλα με τη σύνταξη της υπηρεσιακής έκθεσης, προτείνει να εφαρμοστεί πρόγραμμα επιμόρφωσης, αναλυτικά σε κάθε έναν από αυτούς. Η πρόταση γίνεται προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βελτίωση στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο από αυτούς τους εκπαιδευτικούς.


2. Στο έργο του Σχολικού Συμβούλου βασικό στοιχείο είναι η συνεχής φροντίδα και υποχρέωση για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, για υποστήριξη στις καθημερινές διδακτικές ανάγκες, για την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας.


3. Τέλος ο Σχολικός Σύμβουλος, ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση σύγχρονων μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.»

Μέχρι και το προηγούμενο σχολικό έτος, για τους εκπαιδευτικούς με ειδικότητα Πληροφορικής δεν υπήρχαν σχολικοί σύμβουλοι, παρόλο που η Πληροφορική ως διδακτικό αντικείμενο στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση διανύει ήδη την τρίτη της δεκαετία. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής στελεχώθηκε μόλις πριν από οκτώ μήνες. Ήταν όμως το διάστημα αυτό αρκετό για να μπορέσουμε να καταγράψουμε την εμπειρία που συγκεντρώσαμε και να εξάγουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Στην εισήγηση που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια, στηριζόμενοι στην μέχρι τώρα εμπειρία:


1. Να καταγράψουμε τις συνθήκες του χώρου και του χρόνου δράσης

2. Να κωδικοποιήσουμε τους άξονες της καθημερινής δραστηριότητας

3. Να διαμορφώσουμε προτάσεις, ιεραρχώντας τις ανάγκες, μέσα πάντα από το πρίσμα των βασικών αξόνων της δουλειάς του σχολικού συμβούλου όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω.


2. Η καταγραφή του χώρου και του χρόνου δράσης

Ο σχολικός σύμβουλος έρχεται να αναπτύξει έργο μέσα σε έναν χώρο που συνήθως δεν γνωρίζει παρά εν μέρει ή – στην πλειοψηφία των περιπτώσεων – καθόλου. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του πλάνου εργασίας είναι να υπάρξει μια αρχική καταγραφή των δεδομένων καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες καλείται να αναπτύξει τη δράση του. 


Πιο συγκεκριμένα, η καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων διαμορφώνει έναν βασικό χάρτη δεδομένων (σχήμα 1), που αποτελεί απαραίτητο βοηθητικό εργαλείο για τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την παράλληλη αξιολόγηση του έργου του σχολικού συμβούλου. Τα στοιχεία αφορούν:

· Τις σχολικές μονάδες (όνομα, θέση, δυναμικότητα, εκπαιδευτικοί της ειδικότητας και συνολικά)


· Τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας (όνομα, πλήρης ειδικότητα, σχολική μονάδα που υπηρετούν, ιδιότητα (πχ υπεύθυνος εργαστηρίου, τομεάρχης κλπ), μαθήματα που διδάσκει, καλυπτόμενο ωράριο, προϋπηρεσία)

· Τα σχολικά εργαστήρια (αριθμός ανά σχολική μονάδα, δυναμικότητα, γενική κατάσταση)

Για τα βασικά αυτά δεδομένα, πηγές αποτελούν ο διοικητικός μηχανισμός των Διευθύνσεων και των Γραφείων Β΄θμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι υπεύθυνοι των Κε.Πλη.Νε.Τ., καθώς και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Οι Διευθύνσεις, τα Γραφεία και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρέχουν όπως οφείλουν (Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 στο Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρα 10, 11, 23) στον σχολικό σύμβουλο κάθε στοιχείο  που συντελεί στη διαμόρφωση του παραπάνω χάρτη. Οι υπεύθυνοι Κε.Πλη.Νε.Τ. συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους Πληροφορικής, εκτός των άλλων, και στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας πλήρους εικόνας για την υποδομή που υπάρχει στη διάθεση της σχολικής μονάδας, με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή της από τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις διατάξεις των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και άλλες, επιμορφωτικές κυρίως, δράσεις. Τέλος, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί  ερχόμενοι σε προσωπική επικοινωνία με τον σχολικό σύμβουλο ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, συμπληρώνοντας πχ ένα αρχικό ερωτηματολόγιο, εν δυνάμει διαμορφώνουν τον χάρτη. 

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων μπορεί να εμπλουτίσει τον χάρτη και με νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη: Δεν μπορεί πχ ο σχολικός σύμβουλος της Δωδεκανήσου να μην πάρει υπόψη ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 του νομού έχουν προϋπηρεσία μικρότερη από 5 χρόνια, (πολλοί δε από αυτούς, είναι νεοδιόριστοι), και επομένως διαθέτουν πολύ μικρή   διδακτική εμπειρία, με όχι επαρκή – σε σχέση με την απαιτούμενη – παιδαγωγική κατάρτιση και με μικρή γνώση για το ρόλο του σχολικού συμβούλου και τη σχέση του με τον εκπαιδευτικό και το έργο του. (Σαϊτης 2002, Καβούρη, 1997) 
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Σχήμα 1: Χάρτης Δεδομένων – Άξονες Έργου του Σχολικού Συμβούλου

Στη διαδρομή για τη διαμόρφωση του χάρτη απαντώνται διοικητικές αδυναμίες, γραφειοκρατικές στάσεις, αλληλοκαλύψεις καθηκόντων αλλά και θεσμικά κενά, που προκαλούν επικοινωνιακά ελλείμματα, αρνήσεις, φόβους και κυρίως καθυστερήσεις στην διαμόρφωση μιας εικόνας του χώρου που να είναι κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής. Το χάρτη των βασικών δεδομένων συμπληρώνουν οι ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε χώρου, που μπορεί να προσδιορίζονται γεωγραφικά, πολιτισμικά ή ακόμα και χρονικά, ιστορικά κλπ. Για παράδειγμα η νησιωτική πολυδιάσπαση στη Δωδεκάνησο και στις Κυκλάδες επηρεάζει το χάρτη μας: υπάρχουν πολλές και μικρές σχολικές μονάδες, απομακρυσμένες, με δύσκολη και όχι άμεση πρόσβαση από την έδρα του σχολικού συμβούλου, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλο έργο μετακίνησης – ακόμα και μέσω Πειραιά – για πολύ «μικρό» ωφέλιμο έργο. Επίσης η ύπαρξη στις σχολικές μονάδες των μεγάλων πόλεων της χώρας σε πολύ υψηλά ποσοστά, μαθητών από οικογένειες οικονομικών μεταναστών, παλιννοστούντων κλπ δημιουργεί συνθήκες που αν δεν καταγραφούν στο χάρτη και δεν συνυπολογισθούν, θα δημιουργήσουν άλλη από την πραγματική εικόνα και επομένως θα προκαλέσουν άλλο έργο από το πραγματικά αναγκαίο.


3. Οι άξονες της δράσης

Μέσα λοιπόν σε ένα δυναμικά διαμορφωνόμενο τοπίο και παράλληλα με την ολοκλήρωση της εικόνας του, έρχεται ο σχολικός σύμβουλος να προσδιορίσει το περιεχόμενο των βασικών αξόνων της δράσης του, με βάση πάντα τις γενικές κατευθύνσεις που δίνονται στο πλαίσιο του θεσμού, όπως αναφέρθηκαν στην εισαγωγή αυτής της εργασίας.

Για την οικονομία της παρούσας εισήγησης θα αναφερθούμε στους άξονες εκείνους που προσδιορίζουν το έργο του σχολικού συμβούλου που κατευθύνεται προς τους εκπαιδευτικούς. Το έργο αυτό θεωρούμε ότι είναι πολυδιάστατο και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύμπλεγμα αλληλοεξαρτώμενων συνιστωσών, που περιλαμβάνουν το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, το επιστημονικό, το επιμορφωτικό, το αξιολογικό, το επικοινωνιακό, το πολιτισμικό (σχήμα 1).  Η μη αναφορά στους υπόλοιπους άξονες δεν υποδηλώνει αντιλήψεις που τους θεωρούν ήσσονος σημασίας, αλλά στοχεύει στο να αναδείξει στο μέγιστο βαθμό τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στη βάση των πρώτων. 

3.1 Το διδακτικό  και παιδαγωγικό έργο

Στην Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρο 9) αναφέρεται: «Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους, ατομικά ή ομαδικά, με σκοπό την ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, καθώς και την προώθηση νέων, σύγχρονων διδακτικών μεθόδων.» Η ευθύνη της διδακτικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών είναι  κατά τη γνώμη μας το πιο σύνθετο, δύσκολο, αλλά και σημαντικό κομμάτι του έργου του συμβούλου της Πληροφορικής. Η δυσκολία να απαντήσουμε στο τι, πως, ποιους και γιατί θα διδάξουμε (Κορδάκη, Γρηγοριάδου, 2004). προκύπτει από τα παρακάτω:

· Ο μέσος όρος του χρόνου προϋπηρεσίας των συναδέλφων είναι πολύ μικρός. Ωστόσο ένα τέτοιο δεδομένο μπορεί να παίξει και ενισχυτικό ρόλο, αφού η διδακτική  και παιδαγωγική βοήθεια είναι για τους νέους συναδέλφους το πρώτο ζητούμενο κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

· Παρ’ όλα αυτά, ο μικρός χρόνος προϋπηρεσίας, είναι αρκετός για να διαμορφωθούν σε κάποιο βαθμό (ίσως μικρότερο σε σχέση με παραδοσιακές ειδικότητες) και στους εκπ/κούς πληρ/κής ισχυρές προσωπικές θεωρίες (Ματσαγγούρας, 1999), που αποτελούν σοβαρά αναχώματα σε απόπειρες ανατροπής και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων, όπως προτείνονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr).

· Οι ίδιοι οι σχολικοί σύμβουλοι δεν είμαστε ομοιογενώς και στον ίδιο βαθμό εξοπλισμένοι, ώστε να είμαστε πάντοτε αποτελεσματικοί. Οι προσωπικές σπουδές, τα σεμινάρια ενημερωτικού χαρακτήρα και η αυτομόρφωση, δεν μπορούν πάντοτε να οδηγήσουν σε δημιουργικές απαντήσεις. Η πρόσφατη επιμόρφωση με την ευθύνη του ΥΠΕΠΘ (34101/Γ2/17-3-08) έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες.


· Ο χαρακτήρας του διδακτικού αντικειμένου, σε συνδυασμό με τις ταχύτατες επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και τις επαγγελματικές απαιτήσεις, δίνουν  συχνά στη διδασκαλία έναν «τεχνοκρατικό» προσανατολισμό, που κυρίως καταρτίζει και συχνά περιορίζεται στην επίδειξη, την παράθεση και τον εντυπωσιασμό, χωρίς παιδαγωγικούς στόχους.


· Παρά τις διατυπώσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ενώ από καιρό η διεθνής εμπειρία μας προσανατολίζει στην χρήση του υπολογιστή στην εκπαίδευση κυρίως ως εργαλείου μάθησης (Δερτούζος, 1998), στην πράξη, μέσα στη σχολική καθημερινότητα το ερώτημα αν θα διδάσκουμε για τον υπολογιστή ή με τον υπολογιστή, δεν παίρνει σαφείς απαντήσεις.

Υπάρχει ωστόσο και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι, ακόμα και κάτω από τις σημερινές συνθήκες, το αντικείμενο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα και ως προς το περιβάλλον αλλά και ως προς τις μεθόδους μάθησης και τις τεχνικές διδασκαλίας που το ίδιο το (εργαστηριακό) περιβάλλον υπαγορεύει. Έτσι, η συνθετότητα και η σημαντικότητα της διδακτικής διάστασης προκύπτει ως συνέπεια των παραπάνω.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο σχολικός σύμβουλος, πέρα από τα τυπικά αναγραφόμενα αυτονόητα καθήκοντα,  οφείλει:


· Να είναι γνώστης των κατευθύνσεων των Αναλυτικών προγραμμάτων και να κατέχει την δεξιότητα της δημιουργικής εφαρμογής τους, ανάλογα με τις συνθήκες 


· Να προσεγγίζει την διδακτική λογική και την παιδαγωγική πρακτική του διδάσκοντα, ζητώντας από τον ίδιο να την αναλύσει και να την υποστηρίξει, προσπαθώντας χωρίς προκαταλήψεις να την κατανοήσει και στη συνέχεια να την συνδιαμορφώνει με τον ίδιο, διαρκώς, σε μια κατεύθυνση εξέλιξης, εμπλουτισμού, προσανατολισμού στις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και παιδαγωγικές μεθόδους, ακολουθώντας ένα δημοκρατικό στυλ (Ματσαγγούρας, 2003).  Αφορμές για μια τέτοια διαπραγμάτευση, μπορεί πχ να αποτελέσει μια συζήτηση για τα θέματα ενός διαγωνίσματος και τις επιδόσεις ενός τμήματος ή μια δυσκολία να εφαρμοσθεί η μέθοδος των διαθεματικών σχεδίων εργασίας ή αγωνία να διδαχθεί ένα «βαρετό» μάθημα στο ΕΠΑΛ μέσα από δρόμους όπου θα χρησιμοποιούνται όχι η διάλεξη και η απομνημόνευση αλλά παιχνίδια ρόλων, σενάρια κλπ. Ζητούμενο μιας τέτοιας στάσης είναι να ανοιχτεί ένα παράθυρο που οδηγεί έξω από τα παγιωμένα διδακτικά στερεότυπα, στα οποία ο ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει και ως μαθητής και ως φοιτητής γαλουχηθεί. Στόχος είναι να μπορέσει ο ίδιος ο διδάσκοντας να απαντήσει στα ερωτήματά του, να μην περιμένει έτοιμες λύσεις, να μπει στη λογική της διαρκούς «μέτρησης», επανάκρισης και αναζήτησης  μεθόδων και περιεχόμενου δουλειάς. 

· Να αποδεικνύει στην πράξη τη ρεαλιστικότητα των ιδεών και των προτάσεών του, αποφεύγοντας τον διδακτισμό, παίρνοντας ο ίδιος το ρίσκο της έκθεσης μέσα από δειγματικές διδασκαλίες σε πραγματικές συνθήκες τάξης και προκαλώντας ακολούθως αντίστοιχες συζητήσεις. ή/και workshops παιδαγωγικού προσανατολισμού.


· Να ασχολείται με ζητήματα οργάνωσης της τάξης  (οργάνωση σε ομάδες, ενεργοποίηση του μαθητή, ζητήματα πειθαρχίας κλπ) που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό (Burden, 2003) τους εκπαιδευτικούς (λόγω και της ηλικιακής εγγύτητας με τους μαθητές) και να μην περιορίζεται σε αφορισμούς ή σε εύκολα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ξεπερασμένη παιδαγωγικά λογική της κατηγοριοποίησης του μαθητικού δυναμικού (Ματσαγγούρας, 2006). 

3.2 Το επιστημονικό και επιμορφωτικό έργο

Η επιστημονική και επιμορφωτική διάσταση εξετάζονται εδώ από κοινού. Η ανάγκη της διαρκούς επιστημονικής ενημέρωσης και επάρκειας, οδηγεί εκ των πραγμάτων σε επιμορφωτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρα 8,9) οι σχολικοί σύμβουλοι «Συγκαλούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής σε συσκέψεις και οργανώνουν ενημερωτικά σεμινάρια (…) Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και παιδαγωγών. (…).  Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. Συμμετέχει στα επιμορφωτικά προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης (…) Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές προσπάθειες επιμόρφωσης στα σχολεία της αρμοδιότητας του.»

Το αντικείμενο της Πληροφορικής και η διαρκής και με γοργούς ρυθμούς εξέλιξή του, υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας, να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε επιστημονική «εγρήγορση» και «ανησυχία». Χωρίς επαρκή και σύγχρονη επιστημονική κάλυψη, δεν μπορεί να υπάρξει και επαρκής εκπαιδευτικός. Πολύ περισσότερο που ο τεχνολογικός (Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003)  και ο οπτικός αλφαβητισμός του μαθητικού πληθυσμού (Καράκιζα, 2000) προκαλεί ενδεχομένως σε κάποιους διδάσκοντες παιδαγωγική και διδακτική αμηχανία, καθώς και επιστημονική και κοινωνική (ως προς τον έλεγχο της τάξης) ανασφάλεια (Διαμαντάκη, Ντάβου, Πανούσης, 2001 ). 

Το επιστημονικό – επιμορφωτικό έργο του σχολικού συμβούλου, στηριγμένο στη συγκεντρωμένη καταγεγραμμένη επιμορφωτική εμπειρία στον ελλαδικό χώρο (ενδ. Κορδάκη, 2004, Κυνηγός, 2002, Δαγδιλέλης, 2002) οφείλει:


· Να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, να επηρεάζεται και να αναφέρεται σε αυτές, να χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον για αυτομορφωτική δράση και κυρίως να στοχεύει στο να διαπεράσει στους εκπαιδευτικούς το μήνυμα της διαρκούς εκπαίδευσης και του μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά σε κοινότητα μανθανόντων (Μιχαήλ, 2003)   


· Να καλύπτει τις συγκεκριμένες επιστημονικές ανάγκες, ώστε ο εκπαιδευτικός να αισθάνεται ότι κινείται σε ένα ανοικτό, αλληλεπιδραστικό ως προς την κοινωνία περιβάλλον, υποστηρικτικό του παιδαγωγικού του ρόλου. 

· Να καλύπτει και επιστημονικές ανάγκες που αφορούν όχι μόνο το διδακτικό αντικείμενο αλλά και ευρύτερα θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής, διαχείρισης προβλημάτων της σχολικής τάξης, ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων για εκπαίδευση ενηλίκων, κοινωνικών συνεπειών της ψηφιακής τεχνολογίας και της διαδικτύωσης, και άλλα γενικότερης κοινωνικής σημασίας. Ειδικά για τα ζητήματα διδακτικής αλλά και διαχείρισης της σχολικής τάξεις, επίλυσης των συγκρούσεων κλπ, απαιτείται ειδική  επιμορφωτική μέριμνα, με βιωματικό (πέραν του θεωρητικού) προσανατολισμό ως προς τις μεθόδους.

· Να μπορεί να διακρίνει και κατά περίπτωση να ιεραρχεί τις ανάγκες, να είναι επιστημονικά άρτιο και πλήρες, αξιόπιστο ως προς την οργάνωση και κυρίως να συμβαδίζει με τις διαπιστωμένες και διατυπωμένες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (Vosniadou. Kollias, 2001). Να χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους που δεν συγκρούονται με τις προτεινόμενες για εφαρμογή, αναδεικνύοντας την πράξη ως συμπληρωματικό δάσκαλο της θεωρίας.

· Να ενθαρρύνει και να στηρίζει επιστημονικές και επιμορφωτικές πρωτοβουλίες των διδασκόντων και να τους καλεί να αναλαμβάνουν με την εποπτεία του συγκεκριμένες δράσεις στις οποίες οι ίδιοι έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση.

3.3 Το  επικοινωνιακό έργο


Ο σχολικός σύμβουλος, στο πλαίσιο του έργου του, επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τη διοίκηση, τους γονείς και άλλους φορείς. Παρ’ όλο που η προσωπική επαφή δεν υποκαθίσταται από τεχνικά μέσα και δίνει στα αλληλεπιδρώντα μέρη την ευκαιρία να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα πρόσωπα, τους ρόλους και τη σχέση την ίδια, ο σχολικός σύμβουλος οφείλει να εγκαθιστά πρακτικούςς, διαδραστικούς κατά προτίμηση, τρόπους επικοινωνίας μέσω κυρίως των ηλεκτρονικών οδών (e-mail, forum, site)


Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του έργου του σχολικού συμβούλου, είναι η κατοχή από τη μεριά του επικοινωνιακών δεξιοτήτων και μεταδεξιοτήτων, που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση όλων εκείνων των προϋποθέσεων που κάνουν αποτελεσματική την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα επικοινωνούντα μέρη (Γιοκαρίνης, 2000). Ως προς τους εκπαιδευτικούς, ο σχολικός σύμβουλος οφείλει:


· Να ακούει, να ακούει, να ακούει, να βλέπει, να βλέπει, να βλέπει, να παρατηρεί ότι λέγεται από τον συνάδελφο, ότι συμβαίνει μέσα στη σχολική τάξη. Ταυτόχρονα να έχει μόνιμα την έγνοια να αφουγκράζεται πίσω από τις λέξεις, να διαβάζει και σε δεύτερο επίπεδο τα γεγονότα, ψάχνοντας για όσα είναι δύσκολο να εξηγηθούν ή ακόμα και να αρθρωθούν.


· Να εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό. Να σέβεται στην πράξη και όχι μόνο λεκτικά την προσωπικότητά του, να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις απόψεις του, να αποδέχεται και να αναδεικνύει κάθε τι θετικό, ενδιαφέρον ή καινοτόμο που υπάρχει στη δουλειά του, συζητώντας ταυτόχρονα διεξοδικά (και περιμένοντας και πρακτικές ευκαιρίες «διόρθωσης») κάθε τι που δείχνει να αναστέλλει τη διδακτική αποτελεσματικότητα. 


· Να εγκαθιστά με δική του ευθύνη συνθήκες ισότιμου και δημοκρατικού διαλόγου, να αναζητά μέσα από τη συζήτηση – χωρίς ελεγκτικό προσανατολισμό – τι πραγματικά συμβαίνει ή θα έπρεπε κατά το διδάσκοντα να συμβαίνει μέσα σε κάθε σχολική τάξη και να μην περιορίζεται σε τυπικές και μόνο αναφορές.


· Να «συμπάσχει» με τον εκπαιδευτικό όταν ο τελευταίος αναφέρεται σε ζητήματα που τον απασχολούν και επηρεάζουν το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο και μέσω της συμπόρευσης να εφευρίσκει λύσεις. 


· Να προσκαλεί (όχι από καθέδρας) και να «προκαλεί» τον εκπαιδευτικό να ακολουθήσει διδακτικούς δρόμους άλλους από τους πεπατημένους, πείθοντάς τον να εκτίθεται χωρίς φόβο στο ρίσκο της παιδαγωγικής καινοτομίας, μεταφέροντας την προσωπική του εμπειρία και όχι μόνο.


· Να θεωρεί την κριτική ως αναπόσπαστο κομμάτι του έργου του (όπως και κάθε έργου), να έχει την υπομονή και την ψυχραιμία να την ακούει ως το τέλος, να μην απαξιώνει τον πομπό της εκπόρευσης και να την διαχειρίζεται ως πηγή ανάδρασης που οδηγεί σε βελτίωση. Να παραδέχεται αδυναμίες και λάθη και να διαπαιδαγωγεί με το προσωπικό του παράδειγμα για το πώς ο δάσκαλος οφείλει να διαχειρίζεται την όποια εξουσία του.


· Να μην συγκαλύπτει φανερές ή λανθάνουσες συγκρούσεις, αλλά ούτε και να καλλιεργεί με τη στάση και το λόγο του συγκρουσιακή ατμόσφαιρα. Να τοποθετείται με ειλικρίνεια απέναντι σ’ αυτές, και να προσπαθεί με κάθε τρόπο αν όχι να τις επιλύει, τουλάχιστον να τις μετασχηματίζει σε μια άλλη κατάσταση πιο ευσταθή και αμοιβαία ικανοποιητική. 


· Να εξετάζει και να προσαρμόζει τα πράγματα κατά περίπτωση και να μην υποκύπτει στην ευκολία της πανομοιότυπης οδηγίας προς όλους.


3.4 Το αξιολογικό έργο

Ο σχολικός σύμβουλος «συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεση τους, η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση». (Υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1, Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρο 8)

Στην παρούσα εισήγηση αποδεχόμαστε ως δεδομένο το γεγονός ότι σε μεγάλο αριθμό των εκπαιδευτικών επικρατούν απορριπτικές αντιλήψεις για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, έτσι όπως έχει μέχρι στιγμής θεσμοθετηθεί (Κάτσικας. 1999). Αυτό γίνεται αρκετές φορές φανερό κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας του σχολικού συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς, όπου οι απόψεις αυτές εμφανίζονται κυρίως ως καχυποψία απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να υποτεθεί ότι εμπεριέχει και διαδικασία αξιολογικής κρίσης από μεριάς του σχολικού συμβούλου. Είναι ωστόσο προφανές ότι σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή συναλλαγή, γίνονται διαρκώς φανερές, αλλά κυρίως αφανείς ή και λανθάνουσες, αξιολογικές κρίσεις και μάλιστα τόσο πιο αυστηρές όσο μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες από το κρινόμενο μέρος. 


Ο σχολικός σύμβουλος έρχεται να λοιπόν να αναπτύξει το – περισσότερο ή λιγότερο τυπικό – αξιολογικό του έργο, σε ένα περιβάλλον αντιφατικό, όπου υπάρχουν αφενός έντονες απαξιωτικές στάσεις απέναντι στη διαδικασία, και αφετέρου, ταυτόχρονα, στάσεις που προϋποθέτουν την ύπαρξη αυτό-αξιολόγησης, αλλά και την αποδοχή μιας – καλυμμένης ή μη – αξιολογικής κρίσης από μεριάς του σχολικού συμβούλου αλλά και αντίστροφα. Για παράδειγμα τίθενται ερωτήματα για την ορθότητα ή μη μιας διδακτικής στάσης και διατυπώνονται – όπως είναι φυσικό – αιτήματα  βοήθειας, διόρθωσης, βελτίωσης, επίλυσης προβλημάτων του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. Κατά τη γνώμη μας, το ζήτημα της όποιας θεσμοθετημένης ή μη, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θα κριθεί στην πράξη στο πεδίο της σχέσης του σχολικού συμβούλου με τον εκπαιδευτικό (βλ 3.3 Το επικοινωνιακό έργο).


Στο πλαίσιο αυτό ο σχολικός σύμβουλος μπορεί κατά τη γνώμη μας:


· Να εισάγει με το προσωπικό του παράδειγμα την έννοια και τη διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης (Macbeath, 2001), ως μέρος της προσωπικής εργασίας κάθε εκπαιδευτικού, με στόχο να αποτιμήσει ο ίδιος το έργο του, «μετρώντας» το με βάση κριτήρια που έχουν εξ αρχής τεθεί και βγάζοντας συμπεράσματα που θα αποτελέσουν οδηγό για τη συνέχεια


· Να διαμορφώσει κριτήρια (Kyriakides, Cambell, Christofidou, 2001) για την αξιολόγηση του έργου του, προτείνοντας στους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο για τον ίδιο (μέσω πχ ανώνυμων ερωτηματολογίων) και τον εαυτό τους (από τους ίδιους αλλά και τους μαθητές). Η υπάρχουσα εγχώρια ερευνητική εμπειρία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική (Ρουμπέα, 2004)

·  Να μπει σε διαδικασίες ανοικτής κρίσης του έργου του από ομάδες συναδέλφων κατά σχολική μονάδα ή βαθμίδα, απεγκλωβίζοντάς τους από τη λογική της κρίσης του προσώπου και εισάγοντας τη λογική της κρίσης του έργου. (Bandura, 2001)

· Να αναδείξει τη στάση των εκπαιδευτικών που δεν διστάζουν να θέσουν τον εαυτό τους στη δοκιμασία της κρίσης από τους άλλους, μέσω πχ μιας δειγματικής διδασκαλίας.


· Να προτείνει τη λειτουργία ανά σχολική μονάδα (όπου το επιτρέπει ο αριθμός των συναδέλφων) ομάδας εκπαιδευτικών της ειδικότητας, σε εθελοντική βάση, όπου θα γίνονται αμοιβαίες παρακολουθήσεις διδασκαλιών και θα ανταλλάσσεται διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία, με στόχο τη συνολική βελτίωση της ομάδας.


· Να προτείνει στους εκπαιδευτικούς να εφεύρουν πιο «πλούσιους» και ίσως πιο αποτελεσματικούς τρόπους αξιολόγησης, κυρίως διαμορφωτικής, των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2006). Για παράδειγμα τόσο στο μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, όσο και στα μαθήματα επιλογής του Γενικού Λυκείου, αλλά και σε κάποια των ΕΠΑΛ, οι μαθητές μπορούν να αξιολογηθούν από τα μέλη μιας ομάδας εργασίας όπου ανήκουν, οι ομάδες μπορούν να παρουσιάζουν το έργο τους και να αλληλο-αξιολογούνται. Η διαδικασία αυτή μπορεί ακόμα να ενταχτεί και στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού. Η διάχυση με το προσωπικό παράδειγμα του δασκάλου μέσα στη σχολική τάξη, μιας κουλτούρας που δεν θεωρεί την κριτική ως προσωπική απόρριψη, μόνο παιδαγωγικό καλό μπορεί να επιφέρει και να δημιουργήσει προσδοκίες για επέκτασή της και στις αυριανές σχολικές κοινότητες και κοινότητες πολιτών. 


3.5 Το πολιτιστικό έργο

«Οι σχολικοί σύμβουλοι βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων του σχολικού έργου, για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (…) Προωθούν και ενισχύουν ερευνητικές προσπάθειες εκπαιδευτικών για τη δημιουργία παιδαγωγικής και επιστημονικής κίνησης στην περιοχή τους».» αναφέρει η Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002, άρθρα 8, 9) 

Ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής μπορεί εν δυνάμει να αναπτύξει μια τέτοια διδακτική και παιδαγωγική συμπεριφορά, υπό την αιγίδα μιας διαρκούς αυτό-εκπαίδευσης, που να αποτελεί μια ζωντανή εκδοχή της σύγχρονης και ζητούμενης προσωπικότητας δασκάλου, στην κατεύθυνση μιας εκπαίδευσης της χειραφέτησης (Μακράκης, 2004 ). Ο σχολικός σύμβουλος οφείλει να επενδύσει επιστημονικά αυτή τη στάση, να την ενισχύσει και να την προβάλει, όχι μόνο στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, αλλά και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός, με την υποστήριξη του σχολικού συμβούλου:

· Διαθέτει συγκρότηση που δεν χαρακτηρίζεται από αυτόνομες τεχνοκρατικές γνώσεις, αλλά κι από ένα σύνολο από αξίες και ιδέες που έχουν να κάνουν με τη γνώση και τη διαρκή αναζήτηση των  αποτελεσμάτων των ψηφιακών εφαρμογών και των κοινωνικών συνεπειών τους.


· Είναι ευαισθητοποιημένος και όχι εντυπωσιασμένος, συνυπολογίζει και δεν αποδέχεται άκριτα το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα. 

· Παίρνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράσεων μέσα και έξω από το σχολείο, με σκοπό την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος για επίκαιρα ή επιστημονικά ή κοινωνικά ζητήματα που άπτονται των σύγχρονων τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.


·  Εμπλουτίζει τη διδασκαλία του με μηνύματα που αποκαλύπτουν και τον άλλο κόσμο πέρα από αυτόν της οθόνης, μέσα από τον οποίο τα παιδιά διαμορφώνουν σήμερα αναπαραστάσεις Caccuran (1999).


· Μιλώντας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τον κώδικα της νέας κοινωνικότητας (blogs, chat, άμεσα μηνύματα κλπ) μπορεί να αποτελέσει ζωντανή επικοινωνιακή γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο των εφήβων και αυτόν του σχολείου.

· Έχει το διδακτικό βλέμμα στραμμένο προς τον έξω κόσμο (Ράπτης, Ράπτη, 2001), αναζητά τρόπους επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς και την  κοινωνία, ενσαρκώνοντας μια νέα πολιτισμική εικόνα για τον σύγχρονο δάσκαλο. Άλλωστε η φύση του διδακτικού αντικειμένου είναι τέτοια που ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες του ανταγωνιστικού και αγχωτικού διδακτικού περιβάλλοντος του Ενιαίου Λυκείου, το μάθημα της Πληροφορικής μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο – πρότυπο, ένα εν δυνάμει αντίπαλο δέος στο τυποποιημένο, μη ελκυστικό μάθημα, όπου οι μαθητές θα μαθαίνουν αυτενεργώντας και συνεργατικά, θα παρουσιάζουν εργασίες με διαθεματικό περιεχόμενο που επέλεξαν οι ίδιοι, θα αυτοαξιολογούνται και θα αξιολογούν σ’ ένα περιβάλλον όπου οι παραδοσιακοί ρόλοι μαθητή – δασκάλου ανατρέπονται και αναδιατάσσονται σε μια πιο ισότιμη, ποιοτικά διαφορετική βάση. 

4. Συμπεράσματα

Από την κωδικοποιημένη έκθεση της δραστηριότητας του σχολικού συμβούλου, προβάλλουν οι βασικότερες κατά τη γνώμη μας ανάγκες, που απαιτούν άμεση και ουσιαστική διαχείριση και προκύπτουν γενικότερα συμπεράσματα που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό.

1. Χρειάζεται αρκετές φορές ο σχολικός σύμβουλος να προσδιορίζει τα όρια της δράσης του και τη θέση του, να επανατοποθετείται, να διευκρινίζει τα περί των αρμοδιοτήτων του αλλά και να διεκδικεί, τόσο σε σχέση με το διοικητικό κομμάτι της εκπαίδευσης όσο και σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δυνατόν να δημιουργείται μια κατάσταση ρευστή, σε δυναμική ισορροπία, υπό διαρκή διαπραγμάτευση, που μπορεί να προκαλεί ανασφάλεια αλλά και που δεν μπορεί παρά να λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο της δράσης και να ξεπερνιέται στο βαθμό του δυνατού, ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της δράσης.


2. Ο προσανατολισμός του σχολικού συμβούλου στην υποστήριξη του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών είναι, με βάση την εμπειρία μας, το πρώτο  και σημαντικότερο ζητούμενο, αφού εκεί κατά τη γνώμη μας υπάρχει και η μεγαλύτερη ελλειμματικότητα. Αν δεν ασχοληθούμε με το τι πραγματικά διαμείβεται μέσα στη σχολική τάξη, τι διακυβεύεται, ποιες γνωστικές και συναισθηματικές ανταλλαγές διενεργούνται,  ποια κοινωνικά μηνύματα διακινούνται, θα χάσουμε το αληθινά σημαντικό. Η σχολική τάξη ή/και το σχολικό εργαστήριο εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική μήτρα των γεγονότων της εκπαιδευτικής πράξης. Συχνά, εγκύκλιοι, νόμοι και προτάσεις των συμβούλων ελάχιστα διαπερνούν το κέλυφος της σχολικής τάξης. Το στυλ του δασκάλου, η προσωπική του θεωρία (Papoulia, Spinthiroudakis, 2000), το κλίμα της τάξης, οι διδακτικές μέθοδοι, οι αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης είναι οι κριτές της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας (Richmond, 2002). 

Τα παρακάτω μπορούν εδώ και τώρα να αποτελέσουν ένα πρόσφορο πεδίο – αφορμή  αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και σχολικού συμβούλου, στην κατεύθυνση που αναφέρεται προηγουμένως:

· Η από κοινού συζήτηση πάνω στο πώς τίθενται τα θέματα των τεστ και των διαγωνισμάτων και η αναζήτηση νέων τρόπων διαμορφωτικής αξιολόγησης.

· Η καταγραφή από τον εκπαιδευτικό και η συζήτηση για τις διδακτικές τεχνικές που ακολουθούνται. Απαιτείται εδώ προσωπική και κατά περίπτωση ενασχόληση του σχολικού συμβούλου, ώστε να αρθούν οι συγκεκριμένες ενστάσεις που προκύπτουν συνήθως για τη ρεαλιστικότητα των στόχων ή για τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας (Πολίτης, Καραμάνης, Κόμης, 2001).

· Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του νεοδιόριστου ειδικά εκπαιδευτικού, στην ανάδειξη του σημαντικού μέσα σε κάθε διδακτική ενότητα και η οικοδόμηση της διδασκαλίας γύρω από αυτό.

· Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του νεοδιόριστου ειδικά εκπαιδευτικού, ώστε να αντιλαμβάνεται και να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα (συνήθως μη λεκτικά) των μαθητών του (Richmond,  2004), να χειρίζεται ζητήματα διαταραχών, δι-ατομικών ή ομαδικών συγκρούσεων, παραβάσεων αλλά και ζητήματα επιβράβευσης, ενεργοποίησης του συνόλου των μαθητών και  οργάνωσης της εργασίας μέσα στη σχολική τάξη.

· Η βιωματική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού μέσα από σεμινάρια ώστε να μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα οδηγός, υποκινητής και συνεργάτης, σε ένα περιβάλλον όπου ο μαθητής των χαμηλών επιδόσεων θα έχει επιτέλους ευκαιρίες, στη βάση της εσωτερικά διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης διδασκαλίας (Κανάκης, 2004), όπου ο χρόνος θα γίνεται φιλικός, και η συνεργασία και η επιστημονική περιέργεια θα γίνονται και πάλι αξίες (Καράκιζα, 2004).


Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η διαμόρφωση μέσα στη σχολική τάξη όχι μόνο εφήβων δεκτικών στη νέα γνώση, με επαρκείς δεξιότητες τεχνολογικές και επικοινωνιακές, αλλά και κριτικών αναγνωστών, κριτικών ακροατών, κριτικών χρηστών της τεχνολογίας και προοπτικά κριτικών πολιτών.


3. Είναι γεγονός ότι οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες πραγμάτωσης των προτεινόμενων κατευθύνσεων έχουν βάση. Η λογική της δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας για διερευνητική, πολύπλευρη, ομαδο-συνεργατική μάθηση, για διαθεματική προσέγγιση, για πιο ενεργητικό ρόλο των μαθητών  στην μαθησιακή διαδικασία, για μια σειρά «μεταβάσεις» (Δαπόντες, 2001) σε νέο μαθησιακό περιβάλλον εξακολουθεί να προσκρούει στην παραδοσιακή και ανταγωνιστική, εξετασοκεντρική λογική που διέπει θεσμικά τη Β΄θμια εκπαίδευση (πολύ περισσότερο το Γενικό Λύκειο) και που συχνά αποτελεί – πραγματικό βεβαίως – άλλοθι  απέναντι στις προτεινόμενες καινοτομίες μέσω των προγραμμάτων σπουδών. Απαιτείται επιμονή, εφευρετικότητα, αναπροσαρμογή και ευελιξία από την πλευρά του σχολικού συμβούλου ώστε να γίνεται δυνατή η υλοποίηση μιας δημιουργικής αλλά και ρεαλιστικής εφαρμογής των νέων διδακτικών μεθόδων με την ενεργό πάντοτε συναίνεση και συμμετοχή του εκπαιδευτικού (Baki, 2000).  

Ωστόσο δεν θα μπορούσε ίσως να είναι και αλλιώς. Είμαστε και εμείς φορείς του παλιού και του καινούργιου ταυτόχρονα, σε μια εποχή μετάβασης, με διπλούς πολλές φορές προσανατολισμούς ανάμεσα στο παλιό, δοκιμασμένο και ασφαλές και στο καινούργιο, το περιπετειώδες, που εμπεριέχει κόπο και ρίσκο. Διανύουμε συχνά αντιφατικές πορείες, με συνοδοιπόρους τις κοινές με τους συναδέλφους αγωνίες μας και με πυξίδα τον τρόπο που έχουμε αποφασίσει να διαχειριστούμε την «εξουσία» που μας παρέχεται. Είμαστε κι εμείς μέρος του προβλήματος, γι’ αυτό και μπορούμε, αν το επιδιώξουμε, να γίνουμε και μέρος της λύσης,.
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