
Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.

Διαστάσεις του έργου του και προοπτικές

Χρυσάνθη Κουμπάρου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου



Γιατί ΣΣΖ;

✓ Μεταβολές στην κοινωνία και την οικογένεια →

✓ Μεταβολές στις δομές της εκπαίδευση, επίδραση 

στις λειτουργίες του σχολείου →

Επίδραση στους έφηβους

↓

Από το σχολείο μάθησης → στο σχολείο ζωής 

↓

Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών.

Η παιδαγωγική πράξη βασίζεται σε σχέσεις

και πραγματώνεται μέσα από σχέσεις.
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Αρμοδιότητες – Καθήκοντα
Απόφαση 129431/ΓΔ4, ΦΕΚ 4183/28-9-2020

• Η συμβουλευτική καθοδήγηση και η υποστήριξη μαθητών, 

γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής 

αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη 

σχολική μονάδα. 

• Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας και 

συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια και την 

ευρύτερη κοινότητα.

• Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και η ενσωμάτωση 

μαθητών/-τριών.

• Η υποστήριξη των μαθητών για να αποκτήσουν 

αυτοεκτίμηση, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και 

αποτελεσματικά στη σχολική ζωή.
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Αρμοδιότητες – Καθήκοντα

Η άσκηση των καθηκόντων ΣΣΖ:

συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους 

θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων.

✓ Δεν υποκαθιστά τον/την ψυχολόγο και τον/την κοινωνικό λειτουργό. 

✓ Μία πρώτη μορφή συνεργασίας /επικοινωνίας, συναισθηματικής 

κατανόησης και συνειδητοποίησης αδυναμιών, εγκλωβισμού.

✓ Επαφή με γονείς

✓ Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς

✓ Διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία (ΣΣΖ όμορων σχολικών 

μονάδων ευθύνης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ΣΕΕ, 

Σχολικό Ψυχολόγο, Ειδικό Παιδαγωγό, ΚΕΔΑΣΥ…)
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✓Προϋποθέσεις 

▪ η αναγνώριση της κοινωνικής διαφορετικότητας

▪ ο παραμερισμός των προσωπικών παραδοχών

✓Πρώτο μας όπλο

▪ η ενεργητική ακρόαση

Ο ρόλος μας θα είναι αποτελεσματικός όχι αν δίνουμε

συμβουλές, ούτε αν λέμε στους μαθητές μας τι να

κάνουν, προσφέροντάς τους έτοιμες λύσεις, 

αλλά

αν τους βοηθάμε να αναλύουν τα προβλήματά τους και 

να οδηγούνται σε δικές τους λύσεις.

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα
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«Ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω» (Σωκράτης) 

Ενεργή διαδικασία αναθεώρησης της εμπειρίας 

προκειμένου να την εξετάσουμε πιο προσεκτικά, να 

αποδώσουμε νόημα και να μάθουμε από αυτήν.

Εμπειρία → αναθεώρηση της εμπειρίας → 

αξιολόγηση της εμπειρίας μέσα από κριτική σκέψη.

Συνέβαλαν οι ενέργειές μου; Πώς;

Τι έκανα; Τι δεν έκανα; Τι θα μπορούσα να κάνω;

Τι θα κάνω σε παρόμοια περίσταση;

«Καθήκον» αναστοχασμού

↓
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