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Ο Σύμβουλος Σχολικής ζωής ΦΕΚ 4183Β΄/ 28-09-2020 

• Συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και 
κηδεμόνες σε θέματα όπως: 

•διαχείριση κρίσεων, 

•πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, 

•μαθησιακές δυσκολίες, 

•συμπερίληψη και ενσωμάτωση, 

•μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, 

•μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, 

•σχολική κινητικότητα, 

•συμβουλευτική, 

•ομάδες γονέων κλπ .



Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 

βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία

με τους: 

•μαθητές ευθύνης του, 

•τον σύλλογο διδασκόντων και λοιπό 

εκπαιδευτικό προσωπικό, 

•τους γονείς και κηδεμόνες. 



Αρμοδιότητες - Καθήκοντα 

•Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του 
σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα. 

•Η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές 
αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις 
με στόχο να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 
και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και 
αποτελεσματικά στην σχολική ζωή. 



Ο Σύμβουλος σχολικής ζωής ενεργεί 

όποτε αυτό του ζητηθεί, 

με δική του πρωτοβουλία, αν υποπέσει στην αντίληψή 

του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 



Ο Σύμβουλος σχολικής ζωής

• Συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές όπως το ΚΕΣΥ και με 
ειδικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 
λογοθεραπευτές. 

• Απαραίτητη η συνεργασία με υπευθύνους τμήματος, Ψυχολόγο, 
Σύλλογο Διδασκόντων κλπ. 

• Έχει πλήρες ωράριο με απαλλαγή από τις εφημερίες. Αντιμετωπίζει 
τα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα και τη σχολική 
κοινότητα που εκτείνονται και στην κοινωνία, μέσα από 
οργανωμένες κοινωνικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

• Το έργο του έχει προληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. 



Σύμβουλος σχολικής ζωής

•Η άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει χώρα 
συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους 
υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών 
μονάδων. 

• Στόχος η δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών 
της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 



Προτείνεται η δημιουργία 

•Ενδοσχολικού δικτύου 

Συντονιστής: ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής 

ή ο Ψυχολόγος

Στόχοι: 

 Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών, 

 Η αλληλοϋποστήριξη, 

 Η συλλογική ανάδειξη των προβλημάτων της 
συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, κλπ. 



Σιγανού Α. & Ν. Νικολάου (2017). «Σύμβουλος – Καθηγητής»:



Μέσω της δικτύωσης οι εκπαιδευτικοί 

•διαχέουν πληροφορίες και πρακτική εμπειρία, 

•βοηθά ο ένας τον άλλο στην επίλυση προβλημάτων, 

•παρακινούν ο ένας τον άλλο σε αλλαγές. 

Δεν αισθάνονται μόνοι τους 



Δικτύωση 

Με στόχο την ανάπτυξη 

 διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων 

(χωρίς το περιεχόμενο να κοινοποιείται σε όλους)

 κοινοτήτων 

(το περιεχόμενο κοινοποιείται σε όλους) 

(Wenger 2011). 



Δικτύωση 
• Μέσω τεχνολογίας: 

 Google group, 

 Google Doc., 

 facebook group, 

 Τηλεδιασκέψεις κλπ

• Δια ζώσης συναντήσεις 

Σιγανού Α. & Ν. Νικολάου (2017). «Σύμβουλος – Καθηγητής»:



Οι συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον

• Οι συγκρούσεις είναι σύμφυτες με την ανθρώπινη 
ύπαρξη και ενυπάρχουν σε κάθε κοινωνική 
δραστηριότητα. 

• Η εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα 
αφού φέρνει στον ίδιο χώρο άτομα και ομάδες 
ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, συμφέροντα 
και στόχους· διέπεται από θεσμικούς κανόνες· 

• Παράγει ή/και αναπαράγει σχέσεις εξουσίας και 
διαμεσολαβεί κοινωνικές αναπαραστάσεις.





Στάσεις και στρατηγικές για την επίλυση συγκρούσεων 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τη θεωρία των παιγνίων 
(Milton, 1981), οι τρεις βασικές στάσεις σε μια σύγκρουση είναι οι 
παρακάτω: 
• Ζημιά-ζημιά: περιλαμβάνει το συμβιβασμό, τη διαιτησία, την 

αποφυγή πραγματικής προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος. 
• Κέρδος-ζημιά: περιλαμβάνει την επίλυση των διαφορών μέσω 

του ανταγωνισμού και την επικράτηση του ισχυρότερου. 
• Κέρδος-κέρδος: περιλαμβάνει την εξάλειψη των αιτιών και των 

παρεξηγήσεων, έμφαση δίνεται στη σημασία της αλληλεξάρτησης 
και της κοινής προσπάθειας ενώ, επιχειρείται η, κατά το δυνατόν, 
ικανοποίηση των αναγκών και των δύο συγκρουόμενων μερών.

Σύμφωνα με τους Blake & Mouton (1964), η πιο σωστή στάση σε 
μια σύγκρουση είναι η συνεργασία (κέρδος- κέρδος) καθώς, 
οδηγεί σε αμοιβαίο κέρδος και για τα δύο διαφωνούντα μέρη. 



Διαπραγμάτευση

Η έννοια της διαπραγμάτευσης υποδηλώνει τη 
συντονισμένη προσπάθεια οριοθέτησης του 
αντικειμένου της σύγκρουσης και την εξεύρεση της 
προσφορότερης λύσης και για τις δύο πλευρές. 
Σημειώνεται ότι, προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση, 
το άτομο που ορίζεται να κάνει τη διαπραγμάτευση, 
πέρα από την πολύ καλή γνώση του πεδίου 
αντιπαράθεσης, θα πρέπει να διαθέτει σημαντικές 
ικανότητες επικοινωνίας. 



Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση, μπορεί να έχει επίσημο ή 
ανεπίσημο χαρακτήρα και επιλέγεται ως στρατηγική 
όταν οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης δεν αποδίδουν 
τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Βασίζεται στην 
αρχή της εμπιστευτικότητας και της αμεροληψίας. 
Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των απαιτούμενων 
βημάτων για την επίτευξη συναίνεσης, ο 
διαμεσολαβητής, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
αποδεκτός και από τις δύο πλευρές, επιβάλλεται να 
διαθέτει ικανότητα αναπλαισίωσης και 
επινοητικότητας (Ονησιφόρου, 2003), 
συμβάλλοντας εποικοδομητικά και καθοριστικά στην 
επίλυση του προβλήματος. 



Ενεργητική ακρόαση (Παπαλόη, 2012): 

◦ Οι λόγοι για τους οποίους ακούμε τον άλλο ποικίλουν: ακούμε 
κάποιον γιατί μας ευχαριστεί, για να συλλέξουμε πληροφορίες, 
για να τον βοηθήσουμε ή να βοηθηθούμε, κλ.π. Κατά την 
ενεργητική ακρόαση δείχνουμε στον άλλο τι πιστεύουμε γι’ 
αυτά που μας λέει ή αισθάνεται ενθαρρύνοντάς τον να 
κατανοήσει καλύτερα τις ίδιες του τις ιδέες και τα 
συναισθήματα. Αυτό επιτυγχάνεται άλλοτε με την
παράφραση άλλοτε με την έκφραση της κατανόησης και 
άλλοτε με την υποβολή εύστοχων ερωτήσεων. 
Συνοψίζοντας, κατά τις συνδιαλλαγές μας με τους άλλους 
υπάρχουν κάποια στοιχεία στις αντιδράσεις μας που προωθούν 
το διάλογο και οδηγούν στην εξέλιξη της συζήτησης. 



Ενεργητική Ακρόαση
Οι τεχνικές αυτές, που χρησιμοποιούμε ως ακροατές (Παπαλόη, 2012): 





Οι βασικοί ρόλοι που φαίνεται να υπάρχουν σε 

περιστατικά σχολικής βίας είναι οι εξής: 
◦ Ο «νταής/εκφοβιστής» που είναι ο αρχηγός και θέτει τους κανόνες 

◦ Ο/οι ακόλουθος/-οι του «νταή» που παίρνουν ενεργό μέρος 

◦ Οι υποστηρικτές του «νταή» που δεν παίρνουν ενεργό μέρος, αλλά είτε 

υποστηρίζουν τη συμπεριφορά του «νταή» είτε απλά διασκεδάζουν με 

αυτή 

◦ Το «θύμα» που υφίσταται βία ή εκφοβιστική συμπεριφορά 

◦ Οι υποστηρικτές του «θύματος» που αποδοκιμάζουν τη συμπεριφορά 

του «νταή» και είτε προσπαθούν να βοηθήσουν το «θύμα» είτε όχι. 

Ορισμένες φορές μετατρέπονται σε «θύτες» με διάθεση αντεκδίκησης.

◦ Οι παρατηρητές-απλοί θεατές οι οποίοι αδιαφορούν για το περιστατικό 

και για τους εμπλεκόμενους. 
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