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Περίληψη 
 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών, της

ετοιμότητας  των  σχολείων  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  αναφορικά  με  τη  διαχείριση  κρίσεων

(κρίσεις  όπως  σεισμοί,  πυρκαγιές,  πλημμύρες,  τραυματισμοί  εξαιτίας  των  κτιριακών

εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής, βία ανάμεσα σε μαθητές, εκφοβισμός μαθητών

από συμμαθητές τους,  άγχος,  υπερκινητικότητα,  απροσδόκητα γεγονότα π.χ.  απώλεια,  θάνατος,

αυτοκτονικές  τάσεις  κλπ).  Κεντρικοί  στόχοι  της  παρούσας  έρευνας  είναι  να  μελετήσει  και  να

διερευνήσει με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών την ετοιμότητα αναφορικά με τη διαχείριση

κρίσεων στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να προβληματίσει την πολιτεία μέσα από τα

αποτελέσματα και συμπεράσματά της με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, έτσι ώστε το

σχολείο  να  αποτελεί  ένα  ασφαλές  και  ψυχικά  υγιές  περιβάλλον  για  τους  μαθητές  και  τους

εκπαιδευτικούς Έτσι,  διενεργήθηκε  έρευνα  σε  δείγμα  7  εκπαιδευτικών  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ) του Δήμου Τρίπολης. Το ερευνητικό εργαλείο

που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Ημι- δομημένη Συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η έρευνα

έδειξε  ότι  τα  σχολικά  ατυχήματα  αποτελούν  καθημερινό  φαινόμενο  στη  σχολική  κοινότητα.

Βασικός  παράγοντας  πρόκλησης  ατυχημάτων  αποτελεί  η  επιθετικότητα  και  η  απροσεξία  των

μαθητών, η κακή υλικοτεχνική υποδομή, η αμέλεια και η ανεπαρκής επιτήρηση των υπευθύνων. Ο

σχεδιασμός  του  σχολείου  για  έκτακτα  περιστατικά  περιορίζεται  κυρίως  στην  αντιμετώπιση

σεισμών,  αλλά  και  πυρκαγιών.  Ιδιαίτερη  είναι  η  προσοχή  που  δίνεται  στην  παροχή  πρώτων

βοηθειών, αφού οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θέλουν να επιμορφωθούν σχετικά, αλλά και στην

αντιμετώπιση  έκτακτων  αναγκών,  ώστε  να  συμμετάσχουν  ενεργά  στην  κατάρτιση  Σχεδίου

Αντιμετώπισης κάθε έκτακτου περιστατικού. Τα προληπτικά μέτρα στα σχολεία είναι περιορισμένα,

ενώ  οι  ίδιοι  οι  εκπαιδευτικοί  έχουν  ζητήσει  την  υποστήριξη  του  σχολικού  ψυχολόγου  σε

περιπτώσεις  κρίσεων  και  θεωρούν  τη  συμμετοχή  των  αρμοδίων  φορέων  απαραίτητη  για  την

αντιμετώπιση  κάθε  έκτακτου  περιστατικού.  Επομένως,  είναι  σημαντικό  οι  εκπαιδευτικοί  να

λαμβάνουν συστηματική επιμόρφωση και πρακτική εφαρμογή σε θέματα που σχετίζονται με τη

διαχείριση σχολικών κρίσεων και ο μαθητικός πληθυσμός να αποκτήσει μέσα από την καθιέρωση

εκπαιδευτικών πεδίων και  διδακτικών προσεγγίσεων,  από μικρή ηλικία,  προληπτική κουλτούρα

αποτροπής κινδύνων.   

 

Λέξεις  κλειδιά: ετοιμότητα,  τραυματισμός,  σχολικός  εκφοβισμός,  έκτακτα  περιστατικά,

αντιλήψεις,  διαχείριση  κρίσεων,  σχέδιο  διαχείρισης,  ομάδες  αντιμετώπισης  έκτακτων

περιστατικών, πρόληψη, επιμόρφωση, κατάρτιση, πρώτες βοήθειες, ψυχολογική στήριξη, αρμόδιοι

κρατικοί φορείς, ασφάλεια.  



SUMMARY 

This study aims at investigating secondary schools readiness as far as crisis management is

concerned,  based  mainly  on  the  views  of  educators.  (crises  such  as  earthquakes,  fires,  floods,

injuries  due  to  building  facilities  failure  and  logistics  infrastructure,  violence  among  students,

bullying  of  pupils  caused by their  classmates,  anxiety,  over  –  mobility,  unexpected events  like

death, suicidal tendencies etc.). Key targets of this research study is to examine and investigate,

based on the educators’ views, the readiness level, as far as the crisis management of secondary

schools is concerned, as well as to reflect state through its results and conclusions with a view to

taking the appropriate measures, so that school can eventually make up a secure and psychically

healthy environment for both pupils and educators. Thus a sample survey of 7 educators has been

conducted,  who all  work in the secondary education sector (High School,  Senior  High School,

Vocational High School) of the municipality of Tripolis. The research tool used was that of the semi

– structured interview, consisting of open – ended questions. The research has shown that school

accidents  are  an  everyday  phenomenon  within  school  community.  Aggression  and  students’

carelessness,  poor  logistics  infrastructure  or  even the  negligence  and the  on  –  duty educators’

inadequacy in terms of supervising all constitute a major cause of accidents. School - Planning in

emergency incidents is mainly confined to dealing with earthquakes and fires. Particular attention is

paid  to  the  first  aid  provision  since  most  educators  expressed  the  desire  to  receive  relevant

educational  efficiency training  in  this  field,  but  also  to  address  emergencies,  so  that  they  can

actively  participating  in  a  Contingency  Plan  preparation.  Preventive  measures  in  schools  are

limited,  while  educators  themselves  have requested support  from the school  psychologist  when

crises occur and they have also consider the competent bodies involvement as necessary, to address

any kind of emergencies. Subsequently, it is important for educators to receive further systematic

training and practical implementation on issues related to school crises management, as well as

student population must acquire a preventive culture of risk avoidance through educational field

establishment and several teaching approaches, even from an early age. 

Key  Words:   readiness,  injury,  school  bullying,  emergency  incidents,  perceptions,  crises

management,  management  plan,  emergency  response  groups,  prevention,  further  educational

training, efficiency training, first aid, psychological support, competent state body, security. 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι  γεγονός  ότι  στο  πλαίσιο  του  σχολικού  περιβάλλοντος  συχνά  συμβαίνουν  πολλά

απρόοπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, τραυματισμοί εξαιτίας των

κτιριακών εγκαταστάσεων, βία ανάμεσα σε μαθητές, βανδαλισμοί, αυτοκτονίες, θάνατοι μαθητών,

εκφοβισμός μαθητών από συμμαθητές τους. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι επιβλαβή για τις

σχολικές  μονάδες,  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  μαθητές,  αποτελούν  διαφορετικά  περιστατικά

κρίσεων και πολλές φορές μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να

ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. 

Στο  πλαίσιο  αυτό,  για  την  εύρυθμη  και  αποτελεσματική  λειτουργία  της  εκπαιδευτικής

μονάδας απαιτείται θεληματική συνεργασία και συνεχής αλληλεπίδραση της σχολικής κοινότητας

(εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντής, μαθητές), αποτελεσματική ηγεσία και διοικητική συστηματική

προετοιμασία, οργανωτική υποστήριξη, συντονισμός δραστηριοτήτων, αξιοποίηση των δεξιοτήτων

του ανθρώπινου  δυναμικού και θετική σχολική κουλτούρα (Edmonds 1979, Καψάλης 2005, Σαΐτης

2014).  Σε κάθε περίπτωση και οι σχολικές αρχές σύμφωνα με τον Kopka (1997) θα πρέπει να

αντιδρούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Αναγκαίο όσο ποτέ είναι ένα αποτελεσματικό σχολείο, το οποίο να μπορεί να αντιμετωπίζει τις

κρίσεις που εμφανίζονται και να παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον (Σαΐτη Α.,

Σαΐτης Χ., Γουναρόπουλος Γ., 2008). 

Μολαταύτα, έρευνες δυστυχώς έχουν δείξει ότι πολύ συχνά εκδηλώνονται σχολικές κρίσεις

ανά  την  επικράτεια  απορυθμίζοντας  τη  λειτουργία  των  σχολείων.  Επικρατεί  σοβαρή  έλλειψη

ετοιμότητας  όσον  αφορά  τη  διαχείριση  και  την  πρόληψη  σχολικών  κρίσεων  στα  σχολεία  της

πατρίδας  μας  (Γκούβρα  κ.α,  2005),  επικινδυνότητα  των  σχολικών  κτιριακών  εγκαταστάσεων

(Μπουλούτζα, 2006), καθώς και σοβαρό νομοθετικό κενό και έλλειψη συστηματικής  επιμόρφωσης

(Σαΐτης,  2008β).  Επίσης,  η  έρευνα που πραγματοποίησαν οι  Σαΐτη,  Σαΐτης  και  Γουναρόπουλος

(2008) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν την απαραίτητη επιμόρφωση για τη διαχείριση

κρίσεων, «οι κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων δεν ελέγχονται από ειδική κρατική υπηρεσία

ανά τακτά χρονικά διαστήματα», με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ασφάλεια των μαθητών, ενώ «ο

σχεδιασμός-προγραμματισμός  του  σχολείου  για  την  αντιμετώπιση  διάφορων  μορφών  κινδύνου

είναι  σημαντικά  περιορισμένος,  τόσο  σε  ό,τι  αφορά  την  πρόληψη,  όσο  και  σχετικά  με  την

καταστολή».

Επιπλέον η διαχείριση κρίσης αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και των πολιτών ζητώντας

την αποτελεσματικότερη, ταχύτατη και συντονισμένη προσπάθεια προσώπων και φορέων για το

καλό όλων των εμπλεκομένων. Εξάλλου οι γονείς έχουν αρχίσει να εκφράζονται ανοιχτά και έχουν

γίνει διεκδικητικοί όταν η παρέμβαση σε μια κρίση δεν είναι αυτό που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να

είναι  (Brock,  1999a).  Γι’  αυτό  λοιπόν  είναι  πιο  σημαντικό  από  ποτέ  να  είναι  τα  σχολεία



προετοιμασμένα να  διαχειριστούν  γεγονότα κρίσης  (Paine,  2000).  Συνάμα  οι  εκπαιδευτικοί  ως

άμεσα εμπλεκόμενοι, αφ’ ενός και ως κύριοι συντελεστές για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, αφ’

ετέρου, προβληματίζονται με:

• ποιο τρόπο μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μια κρίση,

• τι μπορούν και τι πρέπει να λάβουν υπόψη σε μια κρίση,

• με ποια μέσα θα οδηγηθούν στη διαχείριση της κρίσης,

• σε ποιες υπηρεσίες μπορούν να αποταθούν σε μια τέτοια κρίση,

• τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει ώστε να είχαν αποφύγει μια τέτοια κατάσταση.

Ο παραπάνω προβληματισμός μας παράσχει την ευκαιρία για την από κοινού χάραξη μιας

πορείας με έντονα τα χαρακτηριστικά της καθοδήγησης στηριζόμενη σε ένα ευρύτερο σχεδίασμά

για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της κρίσης.  Η συστηματική αυτή ετοιμότητα βοηθά να

ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος του ψυχικού τραύματος που μπορεί να βιώσουν οι μαθητές σε καιρούς

κρίσης. Ακόμη η συστηματική αυτή ετοιμότητα μεγιστοποιεί την πιθανότητα να προσαρμοστούν οι

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ευκολότερα στις κρίσεις.

Με  δεδομένη,  λοιπόν,  τη  σοβαρότητα  του  θέματος,  θεωρείται  επιτακτική  η  μελέτη  της

ετοιμότητας των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων,

με βάση τις απόψεις των ίδιων των συντελεστών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών. 

Η διερεύνηση αυτού του θέματος πραγματοποιήθηκε έπειτα από προσωπικό προβληματισμό

για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και ειδικότερα στα

σχολεία του Δήμου Τρίπολης, σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων και τον βαθμό στον οποίο είναι

έτοιμα και επαρκώς εξοπλισμένα.

Ειδικότερα η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των

εκπαιδευτικών για την ετοιμότητα των σχολείων τους, αλλά και το κατά πόσο οι ίδιοι θεωρούν τον

εαυτό  τους  έτοιμο  να  διαχειριστούν  περιπτώσεις  κρίσεων.  Ακόμη,  μέσα  από  τη  μελέτη  του

συγκεκριμένου θέματος επιδιώκεται να γίνει μία εισήγηση για τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο

μπορεί να προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές και ψυχικά υγιές περιβάλλον

εργασίας. 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας, αυτή παρουσιάζεται σε δύο μέρη.

Το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Το πρώτο μέρος διαρθρώνεται σε πέντε (5) κεφάλαια, ενώ

το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τρία (3) κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος που αποτελεί

και  το  θεωρητικό  πλαίσιο,  στο  πρώτο  κεφάλαιο  επεξηγείται  η  έννοια  του  όρου  κρίση,

αποσαφηνίζονται οι όροι «κίνδυνος» και «ατύχημα», αναφέρονται οι τύποι των κρίσεων, γίνεται

αναφορά στις κρίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η διαχείριση

των κρίσεων και  ο  σχεδιασμός  της  διαχείρισης  των  κρίσεων  σε  μια  σχολική  μονάδα δίνοντας

έμφαση στη δομή και λειτουργία ενός Σχεδίου Δράσης των Κρίσεων και στη σύνθεση και τον ρόλο



των Ομάδων Διαχείρισης Κρίσεων τόσο σε επίπεδο περιφερειακό, διεύθυνσης όσο και σε σχολικό

επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος με ερευνητικές

μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στις ξένες χώρες, ενώ γίνεται και μια αναφορά στην

αντιμετώπιση των Σχολικών Κρίσεων σε Διεθνή, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο. Στο τέταρτο

κεφάλαιο  εξετάζονται  η  Προβληματική  της  έρευνας,  με  άλλα  λόγια  στο  κεφάλαιο  αυτό

περιγράφεται αναλυτικά ο προσδιορισμός του προβλήματος, ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, οι

ερευνητικές υποθέσεις, η αναγκαιότητα της έρευνας, η καινοτομία της, οι προϋποθέσεις που θα

στηριχθεί  και  οι  προτάσεις  που  τίθενται  στο  μέλλον  για  περαιτέρω  διερεύνηση.  Στο  πέμπτο

κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την παρούσα έρευνα, γιατί έγινε η

επιλογή  της  ποιοτικής  έρευνας  και  τα  πλεονεκτήματά  της.  Επίσης,  αναλύεται  ο  ρόλος  της

συνέντευξης, ο τύπος της συνέντευξης που θα ακολουθήσουμε, η προετοιμασία και η διεξαγωγή

της, ενώ γίνεται αναφορά στο δείγμα στη φερεγγυότητα και στην αξιοπιστία της έρευνας. 

Στο  δεύτερο  μέρος  που  αποτελεί  και  την  εμπειρική  διερεύνηση  πάνω  στο  θέμα,

παρουσιάζεται  στο  έκτο  κεφάλαιο  η  στρατηγική  και  η  μέθοδος  ανάλυσης  των  ερευνητικών

δεδομένων  της  έρευνας,  εξετάζοντας  και  παρουσιάζοντας  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας.  Στο

έβδομο κεφάλαιο παρατίθεται η συζήτηση και ο σχολιασμός, όπου ερμηνεύονται τα αποτελέσματα

της έρευνας και υπογραμμίζονται εκείνα τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Καταλήγοντας, στο όγδοο κεφάλαιο όπου γίνεται μια περίληψη των συμπερασμάτων της έρευνας

προτείνονται  μέτρα  αντιμετώπισης  διαχείρισης  κρίσεων  για  την  υφιστάμενη  κατάσταση  και

δίνονται ιδέες - προτάσεις για μελλοντική έρευνα.



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1. Εννοιολογική Αποσαφήνιση

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων “κρίση”, “κρίσιμου

περιστατικού”,  “ατυχήματος”και  “κίνδυνος”,  έτσι  ώστε  να  κατανοήσουμε  πλήρως  τους  όρους

αυτούς  που  θα  χρησιμοποιούνται  τόσο  στην  παρούσα  εργασία  όσο  και  στη  ήμι-  δομημένη

συνέντευξη.

1.1. Έννοια του όρου Κρίση

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι ορισμοί της έννοιας της κρίσης, ο καθένας

από τους οποίους έχει τη χροιά του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αναφέρεται. Γενικά θεωρείται

δύσκολο το να δοθεί ένας ενιαίος ορισμός για την έννοια της Κρίσης σε μία Οντότητα.

Παρατίθενται ορισμοί της Κρίσης στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία:

Σύμφωνα με τον Caplan (1964, σ.53) κρίση είναι: 

«μια κατάσταση ψυχολογικής αποσταθεροποίησης του ατόμου όταν έρχεται αντιμέτωπο με μια

απειλητική  περίσταση,  την  οποία  αντιλαμβάνεται  ως  σημαντικό  πρόβλημα  που  εκείνη

τουλάχιστον  την  στιγμή  δεν  μπορεί  ούτε  να  αποφύγει  ούτε  να  επιλύσει  με  τις  συνήθεις

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να διαθέτει».

Κατά τον Foster (1980, p. 217):

«[οι  κρίσεις]...καθορίζονται  από τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία,  την άμεση ανάγκη για

γρήγορες αποφάσεις, την έντονη έλλειψη του απαιτούμενου εκπαιδευμένου προσωπικού, των

απαραίτητων υλικών πόρων για  να  τα  αντιμετωπίσουμε  αποτελεσματικά και  την  έλλειψη

χρόνου για να αντεπεξέλθουμε».

Κατά τον Fink (1986, p.15):

«Κρίση είναι μία ασταθής περίοδος ή κατάσταση από γεγονότα λόγω των οποίων επίκειται

μία αποφασιστική αλλαγή με την ευδιάκριτη πιθανότητα, είτε μίας σημαντικά ανεπιθύμητης

έκβασης είτε μίας σημαντικά επιθυμητής και εξαιρετικά θετικής έκβασης.»

Οι Rosenthal & Pijnenburg (1991, p. 3) υποστηρίζουν ότι:

«Η έννοια της κρίσης σχετίζεται με καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από σοβαρή απειλή,

αβεβαιότητα και αίσθηση του επείγοντος.»

Ο Barton (1993, p. 2) υποστηρίζει ότι:

«Κρίση είναι ένα μεγάλο, ξαφνικό γεγονός το οποίο επιφέρει πιθανώς αρνητικά αποτελέσματα.

Το γεγονός και οι επιπτώσεις του μπορεί να βλάψουν σοβαρά ένα οργανισμό αναφορικά στο

προσωπικό του, τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τα οικονομικά και το κύρος του.»



Οι Pearson και Clair (1998, p. 60) αναφέρουν ότι:

«Μια οργανωτική κρίση είναι ένα μικρής πιθανότητας, και σοβαρού αντίκτυπου γεγονός το

οποίο  απειλεί  τη  βιωσιμότητα  του  οργανισμού  και  χαρακτηρίζεται  από  την  ασάφεια  του

αιτίου  του,  των  αιτιατών  του  και  των  μέσων  της  επίλυσης,  καθώς  επίσης  και  από  την

πεποίθηση ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα.»

Κατά τον Σφακιανάκη (1998):

«Κρίση είναι μία εκτροπή από την κατάσταση της κανονικότητας, που γίνεται σ ’ ένα σημείο

καμπής στο οποίο ανατρέπεται ένα status qvo ante (που αφορά ένα πρόσωπο, μία ομάδα, ένα

σύνολο,  μια  συνθήκη,  διαδικασία,  οργάνωση,  λειτουργία,  ισορροπία,  αντιστοιχία)  με

διαφορετική κάθε φορά ένταση, ταχύτητα κι αιτιολογία και δημιουργείται  ένα καινούργιο

status qvo,  δυναμικό, ασταθές, ρευστό, δύσκολα ελεγχόμενο κι επικίνδυνο, που πρέπει να

αντιμετωπιστεί, να «θεραπευτεί», για να επανέλθει η κατάσταση της κανονικότητας».

Κατά τους Skinner και Mersham (2002, p. 12):

«Κρίση, είναι μία ασταθής ή δυσχερής περίοδος ή κατάσταση, τα αποτελέσματα της οποίας

θα  πραγματοποιήσουν  μία  αποφασιστική  διαφορά  καλυτέρευσης  ή  χειροτέρευσης  των

υποθέσεων μίας οντότητας.»

Η Gregory (2005, p. 313) αναφέρει ότι

«Οι κρίσεις χαρακτηρίζονται από τις σοβαρές επιπτώσεις τους, τη μικρή πιθανότητα να 

συμβούν και την πλαισίωσή τους από κίνδυνο και αβεβαιότητα, που συνοδεύεται από πίεση 

χρόνου, αποδιοργάνωση των κανονικών δραστηριοτήτων και ενδεχομένως, καταστροφή της 

φήμης του οργανισμού.» 

Κατά τους Φιλολιά, Παπαγεωργίου και Στεφανάτο (2005, σ. 35):

«Κρίση είναι η κατάσταση η οποία διαταράσσει τις συνήθεις διαδικασίες και απαιτεί άμεσες

ενέργειες  και  παρεμβάσεις  προκειμένου  να  περιοριστούν  οι  βλάβες  που  ενδέχεται  να

προκληθούν σε  πρόσωπα,  περιουσία,  περιβάλλον.  Έχει  το χαρακτήρα της  εξάπλωσης και

πιθανότητα να γενικευθεί, έχει αντίκτυπο στο κοινό αίσθημα και προκαλεί την αίσθηση της

ανεπάρκειας, της ακαταλληλότητας, και του γενικευμένου κινδύνου.»

Τέλος κατά Σαΐτη & Σαΐτης (2012) στον τομέα της εκπαίδευσης ως κρίση μπορεί να θεωρηθεί: 

«ένα ξαφνικό και απροσδόκητο γεγονός,  που έχει  τη δυνατότητα να επηρεάσει  ένα μεγάλο

αριθμό μαθητών και προσωπικού, θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία, την ασφάλεια και τη

θετική κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών» 

Στην ανάλυση των Κρίσεων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τρεις ακόμη έννοιες: η έννοια

Κρίσιμο Περιστατικό, Κίνδυνος και Ατύχημα.



1.2 Έννοια του όρου Κρίσιμου Περιστατικού 

Ο  ορισμός  του  Κρίσιμου  Περιστατικού αποτελεί  απόδοση  των  αγγλικών  όρων  Issue ή

Incident, ο  οποίος  χρησιμοποιείται  στη Διαχείριση  Κρίσεων.  Γενικά,  ένα  Κρίσιμο Περιστατικό

μπορεί να οδηγήσει σε μία Κρίση, εάν μία συγκεκριμένη κατάσταση πετύχει να φτάσει σε τέτοιο

επίπεδο ώστε να δημιουργήσει απροσδόκητες καταστάσεις.

Οι  Φιλολιά,  Παπαγεωργίου  και  Στεφανάτος  (2005,  σ.  35),  το  έκτακτο  περιστατικό  το

ονομάζουν  «έκτακτη  κατάσταση»  (emergency)  και  χαρακτηρίζουν  έτσι  κάθε  «μη  κανονική»  ή

«ανώμαλη», αλλά γνωστή και  συγκεκριμένη κατάσταση η οποία διαταράσσει  τις  συνηθισμένες

διαδικασίες  και  επιβάλλει  άμεσες  ενέργειες και  παρεμβάσεις  προκειμένου να περιορισθούν στο

ελάχιστο δυνατό, οι βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε επίπεδο προσώπων, περιουσίας και

περιβάλλοντος.  Η έκτακτη αυτή  κατάσταση είναι  δυνατόν να  οδηγήσει  σε κρίση .  Η «κρίση»

(crisis)  περιλαμβάνει  όλα  τα  χαρακτηριστικά  της  «έκτακτης  κατάστασης»  και  επιπλέον

εξαπλώνεται με την πιθανότητα να γενικευθεί, έχει άμεσο αντίκτυπο στο «κοινό αίσθημα», εντός

και  συχνά  και  εκτός  του  Οργανισμού,  προκαλώντας  την  αίσθηση  της  ανεπάρκειας,  της

ακαταλληλότητας  και  του  γενικευμένου  κινδύνου.  Για  παράδειγμα,  μία  ξαφνική  μεγάλη

χιονόπτωση αποτελεί μία έκτακτη κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κρίση έναν Δήμο, μια

Περιφέρεια  ή  και  μία  Κυβέρνηση  εάν  δεν  επαρκούν  τα  μέσα  (ανθρώπινοι  όροι,  υλικοτεχνική

υποδομή κ.λπ.) διάνοιξης των δρόμων.

Ο  Σφακιανάκης  (1998,  σσ.  59-61),  ονομάζει  το  Κρίσιμο  Περιστατικό  ως  φαινόμενο  ή

γενεσιουργό αίτιο της Κρίσης. Κατ’ αυτόν, το φαινόμενο ή γενεσιουργό αίτιο της Κρίσης σχετίζεται

με ανθρωπογενείς Κρίσεις, Κρίσεις φυσικών καταστροφών, προσωπικές και οικογενειακές Κρίσεις

κοινωνικές και εθνικές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις και οργανικές κρίσεις. 

Η  ανάγκη  για  μηχανισμούς  ασφάλειας  που  προλαμβάνουν  τα  Κρίσιμα  Περιστατικά  και

εντοπίζουν τις Πιθανές Πηγές Προέλευσής τους είναι ολοφάνερη. Ακόμη περισσότερο, στην εποχή

της δημοσιοποίησης των πάντων, η ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση και ανάκαμψη από Κρίσιμα

Περιστατικά γίνεται ολοένα και περισσότερο πιεστική.

1.3  Έννοια του όρου Κίνδυνος

Εξίσου σημαντική και άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια «κρίση» είναι και η αποσαφήνιση

του όρου «κίνδυνος». Ο Hunter (1980) υποστηρίζει πως κίνδυνος είναι «μια επείγουσα κατάσταση

που εμφανίζεται συνήθως ξαφνικά, δύναται να προκαλέσει μεγάλων διαστάσεων καταστροφές και

να ακυρώσει τις διαδικασίες ελέγχου του ιδρύματος…» (σ. 1). 

Επιπλέον κατά τον Ζαβλανό (1999) κίνδυνος είναι «η συνάρτηση της πιθανότητας να συμβεί

ένα ανεπιθύμητο γεγονός και της σοβαρότητας των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από αυτό

το γεγονός» (σ. 407). Σοβαροί κίνδυνοι (Λυρατζή, 2009) προέρχονται από «φυσικά αίτια όπως:

φωτιές,  πλημμύρες,  σεισμοί,  τσουνάμι,  τυφώνες  κ.λ.π.,  ανθρωπογενή  αίτια  όπως:  αμέλεια,



ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές αναταραχές και αίτια από ανεπαρκή λειτουργία

των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του κτηρίου» (σ. 12).

Το  εκπαιδευτικό  συμβούλιο  Χρηματοδότησης  της  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  της  Αγγλίας

(HEFCE), ορίζει τον κίνδυνο ως :

«μία απειλή ή μία αρνητική πιθανότητα κατά την οποία συντελούμενες πράξεις ή γεγονότα

μπορούν να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα ή και να επηρεάσουν θετικά την εκπλήρωση των

στόχων ενός οργανισμού. Η διαχείριση κινδύνου χαρακτηρίζεται ως μία διαδικασία κατά την οποία

παρέχεται η διαβεβαίωση ότι θα εκλείψουν ή θα μειωθούν τα αρνητικά γεγονότα στον οργανισμό ή

αντίστοιχα ότι θα πραγματοποιηθούν οι οργανωτικοί στόχοι που έχουν τεθεί» (2001).

Σύμφωνα με το HEFCE (2001), οι κίνδυνοι μπορεί να συμπυκνωθούν σε τρεις κατηγορίες. Η

πρώτη κατηγορία σχετίζεται με την επικινδυνότητα να επηρεαστεί αρνητικά ή και να αλλοιωθεί η

σημασία  του  στρατηγικού  πλάνου  ενός  οργανισμού  σε  επίπεδο  μαθητικού  δυναμικού,

εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  έρευνας  και  καινοτομίας,  συνεργατικών  δικτύων,  υλικοτεχνικής

υποδομής και επένδυσης του οργανισμού. Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με σοβαρούς κινδύνους

που ενδεχομένως μπορούν να εκδηλωθούν σ’ έναν οργανισμό και η τρίτη συνδέεται με διάφορους

λειτουργικούς κινδύνους. Οι συνέπειες που ενδεχομένως προκύπτουν από την πραγματοποίηση των

κινδύνων μπορεί να είναι οικονομικής, ψυχολογικής, φυσικής, κοινωνικής φύσεως κ.α.  (Σαΐτης,

2014).

1.4  Έννοια του όρου Ατύχημα

Είναι σύνηθες το φαινόμενο τα παιδιά να τραυματίζονται στο σχολικό περιβάλλον και να

προκαλούνται καθημερινά σχολικά ατυχήματα. Οι παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να νοούνται οι

πιο συνήθεις λόγοι πρόκλησης σχολικών ατυχημάτων: Να γλιστρήσουν μέσα στο σχολικό κτήριο ή

στον αύλειο χώρο, να τραυματιστούν από ελαττωματικό ή επικίνδυνο εξοπλισμό (π.χ. καλώδια,

καρέκλες),  να  τραυματιστούν  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  της  Φυσικής  Αγωγής,  να

δηλητηριαστούν από τρόφιμα. 

Σύμφωνα με τον Μπενέκο (1989), ο όρος «ατύχημα» περιλαμβάνει κάθε απροσδόκητη και

συγκεκριμένη αιτία και χωρίς υλική, σωματική ή ψυχική βλάβη στον άνθρωπο, οδηγώντας σε ολική

ή  μερική  ή  προσωρινή,  αναπηρία  ή  τον  θάνατο.  Μολαταύτα,  πολλά  ατυχήματα  μπορούν  να

αποφευχθούν με τη σωστή εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και του σωστού

σχεδιασμού περιβάλλοντος (Σαΐτης, 2014).

Επίσης,  σύμφωνα  με  το  λεξικό  της  νέας  ελληνικής  γλώσσας  του  Μπαμπινιώτη  (2002),

ατύχημα είναι κάθε «τυχαίο συμβάν που προκαλεί τραυματισμό, θάνατο ή ζημιά» και συνήθως ο

όρος  συνδέεται  με  «βλάβες  (σωματικές,  υλικές,  θανάτου  κ.λπ.)  που προέρχονται  από  τροχαία,

κυρίως, και άλλα ατυχήματα με μηχανικά μέσα» (σ. 312). Το ατύχημα, τέλος, έχει απρόβλεπτο



χαρακτήρα, αφού συμβαίνει οπουδήποτε (πχ. στο σχολείο, στο σπίτι, σε εξωτερικά περιβάλλοντα)

και  οποτεδήποτε  και  επηρεάζει  οικονομικά  και  κοινωνικά  τον  παθόντα,  τον  οργανισμό  και  το

κράτος (Κουτούζης, 1999/2008∙ Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).

Θεωρείται  (Fink  2002;  Skinner & Mersham 2002; Hainsworth & Meng 1988)  ότι για να

αντιμετωπιστεί μία Κρίση και να ανακτηθούν τα περισσότερα δυνατά οφέλη από αυτή, θα πρέπει

εκτός των άλλων, να Σχεδιαστούν Διαδικασίες οι οποίες να στοχεύουν στο ζητούμενο. Αυτός ο

σχεδιασμός ονομάζεται Σχεδιασμός Διαδικασιών Αντιμετώπισης Κρίσεων. Όπως προαναφέρθηκε,

ένα Κρίσιμο Περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε μία Κρίση. Αποτελεί δηλαδή, τον Πρόδρομο μίας

Κρίσης.  Γι  αυτό  τον  λόγο,  ο  Σχεδιασμός  Διαδικασιών  Αντιμετώπισης  Κρίσεων  εστιάζει  στη

Διαχείριση των Κρίσιμων Περιστατικών. Ο Σχεδιασμός Διαδικασιών Αντιμετώπισης Κρίσεων έχει

σαν αποτέλεσμα το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων.

Επίσης θεωρείται δύσκολο να προβλέψει κανείς με βεβαιότητα, πότε θα συμβεί η Κρίση, με

ποιόν τρόπο και γιατί. Μπορούν ωστόσο, να προταθούν ορισμένες ενδεικτικές διατυπώσεις, για τα

χαρακτηριστικά μίας μεγάλης κρίσης. Πριν απ' όλα, μια μεγάλη κρίση πλήττει ή μπορεί να πλήξει,

το  σύνολο  ενός  οργανισμού  ή  πιο  γενικά  μίας  Οντότητας.  Εάν  πρόκειται  για  γεγονότα  που

πλήττουν  μικρά  και  απομονωμένα  τμήματα  της  επιχείρησης,  τότε  σίγουρα  δεν  είναι  μείζονος

σημασίας και θεωρούνται ως απλά Επικίνδυνα Περιστατικά.

Έτσι, οι μεγάλες Κρίσεις έχουν άμεσες και οδυνηρές επιπτώσεις, σε ανθρώπινες ζωές, στη

φήμη, στα κέρδη, την ιδιοκτησία και στη συνολική υγεία της Οντότητας. Συχνά δε, όλες αυτές οι

επιπτώσεις παράγονται ταυτόχρονα. Συνεπώς, οι μεγάλες κρίσεις, ποτέ δεν περιορίζονται στα όρια

της Οντότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις μία Κρίση είναι δυνατό να πλήξει ακόμη και την υπόσταση

της Οντότητας.

Αναφερόμενοι στους παραπάνω ορισμούς και σκέψεις, συνάγουμε ότι οι Κρίσεις συνήθως

είναι Ανεπιθύμητες Καταστάσεις και γι' αυτές επικρατεί η άποψη ότι οδηγούν σε «κακό». Παρ’ όλα

αυτά, κάποιες Κρίσεις επιδρούν στις Οντότητες αρχικά με αρνητικό, γι' αυτές, τρόπο και κατόπιν

εξελίσσονται με θετικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να συμβεί, εφόσον η Κρίση χρησιμοποιηθεί

από την Οντότητα σαν πηγή γνώσεων, εμπειριών και παρακαταθηκών οι οποίες με τη σειρά τους

θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη της Οντότητας.

Για  παράδειγμα,  μία  Πολεμική  Κρίση  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  Οικονομική  Ανάπτυξη  ή

Τεχνολογική  Ανάπτυξη.  Μία  Κρίση  σε  μία  Θρησκευτική  Οντότητα,  μπορεί  να  οδηγήσει  στην

ανανέωσή της και στη μεγαλύτερη αφοσίωση των πιστών σ’ αυτή. Μια Κρίση σε μια Εκπαιδευτική

Οντότητα  μπορεί  να  οδηγήσει  στον  Σχεδιασμό  Διαδικασιών  Αντιμετώπισης  Κρίσεων  και  σαν

αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένα συντονισμένο και συστηματικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων πριν

συμβούν οι συγκεκριμένες κρίσεις.



2. Τύποι Κρίσεων

Παρόλο  που  υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  με  τους  οποίους  οι  κρίσεις  μπορούν  να

κατηγοριοποιηθούν και να ταξινομηθούν σύμφωνα με την διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, εμείς

θα αναλύσουμε τις πιο σημαντικές:

2.1 Κατηγορίες Κρίσεων σχετικά με τη χρονική στιγμή εκδήλωσης

Οι θεωρητικοί  της  παρούσας κατηγορίας  κρίσεων στηριζόμενοι  στη θεωρία του Erickson

(1963) διακρίνουν τις κρίσεις σε δύο είδη:

• Τις Εξελικτικές όπου είναι οι κρίσεις που συμβαίνουν όταν το άτομο μεταβαίνει από το ένα

εξελικτικό  στάδιο  της  ζωής  του  στο  άλλο,  όπως  για  παράδειγμα  η  πρώτη είσοδος  στο

σχολείο, το ξεκίνημα της εφηβείας, η έναρξη της ενήλικης ζωής και 

• Στις περιστασιακές κρίσεις, όπου είναι απροσδόκητα και τυχαία περιστατικά που μπορούν

να  πλήξουν  δυνητικά  τον  καθένα,  όπως  για  παράδειγμα  ο  θάνατος  ενός  αγαπημένου

προσώπου ή μία πλημμύρα

2.2 Κατηγορίες σχετικές με τα Γενικά Χαρακτηριστικά τους

Σύμφωνα  με  τον  Σφακιανάκη (1998,  σ.  37-38),  τα  γενικά  χαρακτηριστικά  των Κρίσεων

εξάγονται κατ’ αντιστοιχία και κατά τον συσχετισμό τους με τα χαρακτηριστικά των γενεσιουργών

αιτίων τους. Έτσι χαρακτηρίζονται σαν:

• Κοινωνικές, οικονομικές, κρίσεις φυσικών φαινομένων.

• Μεγάλες, μικρές.

• Σοβαρές, ήπιες, καταστροφικές.

• Μεγάλης, μεσαίας, μικρής διάρκειας.

• Συχνές, σπάνιες, αραιές.

• Ξαφνικές, σφοδρές.

• Γρήγορης ή αργής εξέλιξης και 

• Ανωμαλίες, εκτροπές, παρεκκλίσεις, ανατροπές, καταστροφές.

Οι περιγραφέντες τύποι των κρίσεων, δεν αφορούν σε έναν συγκεκριμένο τύπο Οντότητας

επειδή είναι  δυνατό να συμβούν ανεξάρτητα από τους  στόχους  ή το αντικείμενο αυτής.  Έτσι,

συνάγεται ότι μία Οντότητα θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Κάθε Τύπο Κρίσης κι επομένως

θα πρέπει να Προετοιμάζεται για τον καθένα από αυτούς. Η πληθώρα των Περιστατικών Κρίσεων

που ανακοινώνεται καθημερινά, αποδεικνύει ότι καθημερινά οι Οντότητες δεν ασχολούνται με την

ολοκληρωμένη προστασία έναντι των Κρίσεων.



2.3 Κατηγορίες Κρίσεων σχετικά με τραυματικά γεγονότα (περιστατικά) Κρίσης

Σύμφωνα με τους Brock, Sandoval και Lewis (2005 σ. 16), προτείνονται έξι κατηγορίες για

πιθανά τραυματικά γεγονότα κρίσης. Οι κατηγορίες αυτές είναι η απειλητική για τη ζωή ασθένεια ή

ο  τραυματισμός,  ο  βίαιος  και/ή  απροσδόκητος  θάνατος,  ο  επαπειλούμενος  θάνατος  και  ή

τραυματισμός,  οι  πράξεις  πολέμου,  οι  φυσικές  καταστροφές  και  οι  προκαλούμενες  από  τον

άνθρωπο/βιομηχανικές καταστροφές.  Οι κατηγορίες αυτές, συνοδευόμενες από πιθανά γεγονότα

(περιστατικά) που εμπίπτουν σε καθεμιά από αυτές αναφέρονται κατωτέρω:

• Κρίσεις  που  προέρχονται  από  γεγονότα  Απειλητικά  για  τη  ζωή  ασθένεια/τραυματισμός.

Τέτοια  περιστατικά  είναι,  ασθένειες  που  απειλούν  τη  ζωή,  παραμορφώσεις  και

ακρωτηριασμοί,  οδικά,  σιδηροδρομικά  και  ναυτικά  ατυχήματα,  επιθέσεις,  απόπειρες

αυτοκτονίας, φωτιές, εμπρησμοί, εκρήξεις.

• Κρίσεις που προέρχονται από γεγονότα Βίαιου και/ή απροσδόκητου θανάτου. Τέτοια είναι,

θανατηφόρες  ασθένειες,  θανατηφόρα  ατυχήματα,  ανθρωποκτονίες,  αυτοκτονίες,  φωτιές,

εμπρησμοί, εκρήξεις.

• Κρίσεις  που  προέρχονται  από  γεγονότα  Επαπειλούμενου  θανάτου  και/ή  τραυματισμού.

Τέτοια  είναι,  ανθρώπινη  επιθετικότητα  (π.χ.  ληστεία,  επίθεση  και  ληστεία  ή  βιασμός),

ενδοοικογενειακή βία (πχ. κακοποίηση παιδιού και συζύγου), απαγωγές.

• Κρίσεις που προέρχονται από Πράξεις πολέμου. Τέτοιες πράξεις (γεγονότα) είναι εισβολές,

τρομοκρατικές επιθέσεις, ομηρίες, αιχμάλωτοι πολέμου, βασανιστήρια, αεροπειρατείες.

• Κρίσεις που προέρχονται από Φυσικές καταστροφές. Τέτοια γεγονότα είναι οι σεισμοί, οι

τυφώνες, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι ανεμοστρόβιλοι, οι χιονοστιβάδες/κατολισθήσεις,

οι εκρήξεις ηφαιστείου, οι κεραυνοβολείς, τα παλιρροϊκά κύματα (τσουνάμι) και

• Κρίσεις που προέρχονται από Προκαλούμενες από τον άνθρωπο βιομηχανικές καταστροφές.

Τέτοιες είναι τα πυρηνικά ατυχήματα, οι  συντριβές αεροπλάνων,  η έκθεση σε βλαβερές

ουσίες και τοξικά απόβλητα, καταρρεύσεις φραγμάτων, πυρκαγιές από ηλεκτρικές βλάβες,

οικοδομικά εργοστασιακά ατυχήματα κλπ.

3. Κρίσεις και Εκπαίδευση

Κατά τους Schonfeld et al. (2002, p. 3), η αυξανόμενη προσοχή που δίδεται στη δημιουργία

ασφαλούς  σχολείου είναι  μια αντανάκλαση της  αυξανόμενης  συνειδητοποίησης  ότι  τα σχολεία

αποτελούν  ένα  θεμελιώδες  μέρος  των  δικών  τους  κοινοτήτων,  και  ότι  πολλές  από  αυτές  τις

κοινότητες  είναι  όλο  και  πιο  ανασφαλείς.  Η  επιδείνωση  των  κοινωνικών  και  οικονομικών

συνθηκών που είχαν μια τόσο βαθιά επίδραση στην οικογενειακή ζωή και τη δομή της κοινότητας

δεν  έχουν  αφήσει  τις  σχολικές  κοινότητες  ανέγγιχτες.  Τα  σχολεία  δεν  βρίσκονται  στην



καταλληλότερη κατάσταση για να ασχοληθούν με τα θύματα της βίας της κοινότητας. Περισσότερο

από ποτέ, τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά σχέδια πρόληψης

των Κρίσεων και αντίδρασης, ώστε να προλάβουν την εμφάνιση μιας Κρίσης όποτε είναι δυνατόν,

και να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των κρίσιμων γεγονότων που συμβαίνουν.

3.1 Ζητήματα Κρίσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης

Στις μέρες μας, οι κρίσεις στις σχολικές μονάδες είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερα συνηθισμένο,

το οποίο, όμως, απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της σχολικής κοινότητας. Το περιβάλλον

εργασίας του σχολείου περιλαμβάνει παράγοντες ( φυσικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς) οι οποίοι

καθιστούν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ευάλωτους και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην

υγεία τους. Εξαιτίας διάφορων φυσικών φαινομένων, όπως ισχυρών ανέμων, σεισμού, καταιγίδας

και  φωτιάς,  οι  κτιριακές  εγκαταστάσεις  των  σχολείων  μπορεί  να  οδηγήσουν  στην  πρόκληση

ατυχημάτων.  Βέβαια  και  οι  αυλές  των  σχολείων  δεν  αποτελούν  εξαίρεση  σε  ό,τι  αφορά  τα

ατυχήματα, αφού εξαιτίας της κακής διαμόρφωσης των χώρων και της μορφολογίας του εδάφους

(ακατάλληλα  δάπεδα  από  τσιμέντο,  άσφαλτο)  τα  περιστατικά  ατυχημάτων  είναι  αρκετά  (πχ.

κατάγματα, αιμορραγίες).  Αξιοσημείωτο είναι ότι  το 65% των ατυχημάτων εντός του σχολικού

χώρου συμβαίνει στην αυλή του σχολείου (Παπαδόπουλος, 2015, σ. 104) Το ίδιο ισχύει και για το

εσωτερικό των σχολικών κτιρίων όπου στις αίθουσες, στους διαδρόμους και στις σκάλες εξαιτίας

ακατάλληλων  υποδομών  (σπασμένα  θρανία,  απουσία  κιγκλιδωμάτων,  ολισθηρότητα  δαπέδου)

μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικοί συχνά βιώνουν ατυχήματα (Μπουλούτζα, 2006).

Συγκεκριμένα,  έλεγχος  που  έγινε  το  2008  σε  49  σχολικά  συγκροτήματα  εντόπισε

απογοητευτικά υψηλά ποσοστά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως απουσία θυρών πυροπροστασίας,

κατεστραμμένες πρίζες, επικίνδυνες μπασκέτες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων χωρίς ασφάλεια, τα

οποία  μπορούν  να  προκαλέσουν  ατυχήματα  (Παπαδόπουλος,  2015,  σ.  24).  Σε  εκτεταμένη

καταγραφή  που  πραγματοποιήθηκε  την  περίοδο  1992  έως  1995  σε  32  σχολεία  από  τέσσερις

διαφορετικές  περιοχές  της  Ελλάδας  διαπιστώθηκε  ότι  τα  περισσότερα  σχολικά  κτίρια

παρουσιάζουν  σοβαρές  ελλείψεις  σε  θέματα  ασφάλειας  σε  όλους  τους  τομείς,  όπως  στην

κυκλοφοριακή  ασφάλεια,  στην  πυρασφάλεια,  στους  χώρους  άθλησης  και  διαλείμματος,  στο

ηλεκτρικό σύστημα (Παπαδόπουλος, 2002). Μέσα από μία ακόμα καταγραφή του έτους 1992 σε

ό,τι αφορά χώρους ατυχημάτων διαπιστώθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων σε παιδιά

ηλικίας 5 - 14 ετών συμβαίνει σε εκπαιδευτικούς χώρους (Παπαδόπουλος, 2002). Επομένως γίνεται

κατανοητό  ότι  «το  σχολικό  περιβάλλον  όχι  μόνο  δεν  είναι  απαλλαγμένο  από  κινδύνους  για

ατυχήματα, αλλά συχνά αποτελεί πηγή δημιουργίας τέτοιων κινδύνων, λόγω της μικρής έμφασης

που  έχει  δοθεί  στη  διαμόρφωση  των  χώρων  και  της  υλικοτεχνικής  υποδομής,  ώστε  να  είναι

ασφαλές για τους μαθητές και τους εργαζόμενους στο σχολείο» (Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικάκη,



2005, σ. 320).

Όλα  αυτά,  λοιπόν,  τα  συνήθη  ατυχήματα  στον  χώρο  εργασίας  του  σχολείου  προκαλούν

κρίσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η κρίση έχει σαν αποτέλεσμα την ψυχική αναστάτωση των

παιδιών, η οποία επηρεάζει και την ικανότητα μάθησης (Κουτούζης, 1999/2008∙ Σαΐτη & Σαΐτης,

2012, σ.  321).  Τα παιδιά στην κρίση λειτουργούν με μειωμένες δυνατότητες σε ό,τι  αφορά τις

καθημερινές τους δραστηριότητες. Μαθητές τους οποίους δάσκαλοι και συμμαθητές τους έχουν δει

να  συμπεριφέρονται  φυσιολογικά  και  αποτελεσματικά,  ξαφνικά  αποδιοργανώνονται,  γίνονται

καταθλιπτικοί, υπερενεργητικοί, ταράσσονται ή βρίσκονται σε κατάσταση υστερίας (Pynoos, 1994,

όπως αναφ. στο Sandoval, 2001, σ. 3).   

Επιπλέον,  είναι  γεγονός,  ότι  τα  βίαια  περιστατικά  στα  σχολεία  δεν  είναι  συνηθισμένα,

ωστόσο  η  βία  στο  ελληνικό  σχολείο  δεν  πρέπει  να  θεωρείται  ως  μία  ασήμαντη  κατάσταση.

Ιδιαίτερα ο σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση (bullying) είναι από τις πιο συνηθισμένες μορφές

εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς στα σχολεία. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μία μορφή επιθετικής

συμπεριφοράς κατά την οποία ένας ή περισσότεροι μαθητές, σωματικά, ψυχολογικά ή σεξουαλικά

παρενοχλούν  κάποιο  συμμαθητή  τους  επανειλημμένα  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  (Heath  &

Sheen,  2005,  σ.  6).  Άξιο  αναφοράς  είναι  το  γεγονός  ότι  πολλοί  μαθητές  που  έχουν  βιώσει

εκφοβισμό  ή  παρενόχληση  στη  συνέχεια  εκφοβίζουν  οι  ίδιοι  άλλους  συμμαθητές  τους.  Ο

εκφοβισμός, που συχνά αμελείται από το προσωπικό του σχολείου, μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο

βαθμό τα σχολεία και  συγκεκριμένα τη σχολική φοίτηση, το σχολικό κλίμα,  την αντίληψη της

ασφάλειας και να οδηγήσει τα θύματα σε απόσυρση ή αντίποινα (Brock κ.ά., 2005, σ. 311). Βέβαια

το προσωπικό του σχολείου, οι μαθητές και οι γονείς πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα

προειδοποιητικά σημάδια δυνάμει βίαιων μαθητών, τα οποία είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται

μόνο για να εντοπίζουν μαθητές που μπορεί να χρειάζονται επιπλέον αξιολόγηση, για να γίνει η

εκτίμηση του κινδύνου και η καθοδήγηση των παρεμβάσεων (Brock κ.ά., 2005, σ. 294 – 295).

Ακόμα  ένα  κρίσιμο  περιστατικό  που  συχνά  αντιμετωπίζουν  τα  σχολεία  είναι  αυτό  του

θανάτου κάποιου μαθητή ή συνόλου μαθητών. Ειδικότερα θλιβερά δυστυχήματα έχουν λάβει χώρα

στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τα σοβαρά ατυχήματα με μαθητές στην κοιλάδα των Τεμπών και

στο  Ασπρονέρι  Φθιώτιδας,  όπου  υπήρξαν  νεκροί  μαθητές.  Αυτά  είναι  γεγονότα  τα  οποία  δεν

συνέβησαν μέσα στον χώρο του σχολείου,  αλλά συνδέονται άμεσα και  επηρεάζουν τη σχολική

κοινότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις  μαθητές,  εκπαιδευτικοί,  αλλά και  γονείς  βιώνουν τις  άμεσες

καθώς και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ενός θανάτου όπως είναι η σύγχυση, ο θυμός, ο φόβος,

η ενοχή και πρέπει να κατορθώσουν να τις αντιμετωπίσουν (Thompson, 1990, σ. 54). Αυτό μπορεί

να πραγματοποιηθεί μόνο με προσεκτική και αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθησή τους,

ακόμα  και  για  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα  από  ειδικευμένο  προσωπικό  ώστε  να  συνεχίσουν

απρόσκοπτα τη ζωή τους, χωρίς την εμφάνιση μετατραυματικών συμπτωμάτων.



Επομένως, με δεδομένο ότι το σχολείο οφείλει να προετοιμάζει τους μαθητές γνωστικά, αλλά

και συναισθηματικά, προκειμένου να ανταποκριθούν θετικά στις προκλήσεις της ζωής (Σαΐτη &

Σαΐτης, 2012, σ. 321), οι σχολικοί ψυχολόγοι και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό πρέπει να είναι

σε θέση να υποστηρίξουν τους δασκάλους, τους γονείς και τα παιδιά κατά τη διάρκεια περιόδων

κρίσης, αλλά να είναι και προετοιμασμένοι καθώς και προνοητικοί ώστε να ενεργήσουν κατάλληλα

σχετικά με τις κρίσεις που εμφανίζονται στις ζωές των παιδιών (Sandoval, 2001, σ. 3). Εξίσου

σημαντική είναι  και  η αρωγή του διευθυντή και  των εκπαιδευτικών οι  οποίοι  πρέπει  να έχουν

αναπτύξει μεθόδους διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν

έγκαιρα σε στιγμές κρίσεων.

3.2 Η Ελληνική Πρακτική για την Αντιμετώπιση Κρίσεων στην Εκπαίδευση

 Σύμφωνα με τον Σφακιανάκη (1998, σ. 222), αναφορικά σε διαπιστώσεις από την άσκηση

της  Διοικητικής  των  κρίσεων  στην  Ελλάδα,  σημειώνεται  ότι  η  Διοικητική  των  κρίσεων  από

θεωρητικής  απόψεως  δεν  έχει  αναπτυχθεί  επαρκώς  στη  χώρα  μας,  με  εξαίρεση  τη  Διοικητική

ορισμένων ειδικών κρίσεων. Δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τις κρίσεις. Η ανάγκη του

σχεδιασμού αντιμετώπισης  των κρίσεων έχει  γενικά υποτιμηθεί.  Πολλά άτομα και  σύνολα και

κυρίως οι εκάστοτε υπεύθυνοι και πολλοί μη αιρετοί διαχειριστές κρίσεων υποτιμούν τις κρίσεις

και  κρύβουν  το  έλλειμμα  της  φροντίδας  τους  για  αυτές  πίσω  από  την  χρονική  και  ποσοτική

απροσδιοριστία  των  κρίσεων,  που  συνήθως  «πιθανολογούνται»  και  δεν  εκτιμούνται  σαν

αναπόφευκτες και υποχρεωτικές καταστάσεις.

Σύμφωνα  με  τον  Σαΐτη  (2008β,  σ.  107),  όπως  προκύπτει  από  τη  μελέτη  της  σχετικής

βιβλιογραφίας  για  την  οργάνωση  και  τη  λειτουργία  των  σχολικών  μονάδων,  δυστυχώς,

παρατηρείται έλλειψη ετοιμότητας όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της χώρας. Η

συνειδητοποίηση, από την Πολιτεία, της αναγκαιότητας για την ανάπτυξη διαδικασιών παρέμβασης

στην κρίση ξεκίνησε από τον σεισμό στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1999. Όμως η προσπάθεια

αυτή  είναι  εκ  των  πραγμάτων  αποσπασματική,  επειδή  η  δραστηριότητα  της  Πολιτείας

αναπτύχθηκε, αφού είχε ήδη συμβεί η κρίση που προήλθε από τον σεισμό, αλλά και επειδή από

τότε μέχρι σήμερα δεν δημιουργήθηκαν σχέδια για τις μορφές κρίσεων (πυρκαγιών, πλημμυρών,

κ.ά.)  στα  σχολεία.  Επίσης,  ουδέποτε  υπήρξε  συστηματική  και  εξειδικευμένη  κατάρτιση  των

διευθυντών  και  των  εκπαιδευτικών,  ώστε  να  έχουν  τις  κατάλληλες  γνώσεις  για  να  τις

χρησιμοποιήσουν σε στιγμές έκτακτης ανάγκης.

Αντίθετα ο (Λάλας et al. 2008), δεχόμενος ότι στην Ελλάδα, η σημαντικότερη από απόψεων

επικινδυνότητας  σε ανθρώπινες  ζωές  και  υποδομές  είναι  οι  σεισμοί  και  τα συγγενή φαινόμενα

(όπως  τσουνάμι  και  ηφαιστειακές  εκρήξεις),  λόγω  μεγάλης  συχνότητας  εμφάνισης  και

καταστροφικού δυναμικού, αναφέρει ότι η Πολιτεία πολύ νωρίς προνόησε για τη σύσταση φορέων



για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον Σφακιανάκη (1998, σ. 222-225), δεν

υπάρχει  κατάλληλο  προσωπικό  Διαχείρισης  Κρίσεων.  Δεν  υπάρχουν  κυρίως  κατάλληλοι

Διαχειριστές Κρίσεων είτε γιατί δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής τους είτε γιατί δεν εκπαιδεύονται

κατάλληλα.  Πολύ  συχνά  παραβλέπεται  ότι  ένας  manager,  αποδεδειγμένα  άξιος  κάτω  από  τις

κανονικές συνθήκες, δεν είναι υποχρεωτικά άξιος κάτω από τις συνθήκες κρίσης. Η διαχείριση από

την  Πολιτεία  των  μεγάλων  κρίσεων,  οι  οποίες  προκαλούνται  από  φυσικές  ή  τεχνολογικές

καταστροφές, δεν θεωρείται κατάλληλη και αποτελεσματική.

Ο Σαΐτης (2008β, σ. 119) αναζητώντας τις αιτίες έλλειψης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση

κρίσεων στα ελληνικά Σχολεία, με βάση τη θεώρηση ότι η ετοιμότητα ενός οργανισμού απέναντι

στην κρίση απαιτεί αποτελεσματικό προγραμματισμό, εκτιμά ότι το ελληνικό σχολείο δεν είναι σε

θέση να αντιμετωπίζει  έγκαιρα και  αποτελεσματικά κρίσιμες  καταστάσεις.  Κι  αυτό,  γιατί  στην

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Όπως υποστηρίζουν οι

διευθυντές των σχολικών μονάδων, σε κατ'  ιδίαν συζητήσεις,  σε αντίθεση με τις  ανεπτυγμένες

χώρες της Δύσης, στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να ορίζει, για παράδειγμα, την

πρόβλεψη  σύστασης  Ειδικού  Συμβουλίου  Διαχείρισης  Κρίσεων  στα  σχολεία,  την  ανάπτυξη

γραπτών  σχεδίων  για  καταστάσεις  κρίσεων  στα  σχολεία,  τη  σύσταση  και  τη  σύνθεση  ομάδας

διαχείρισης κρίσεων για κάθε σχολείο, την επιμόρφωση των μελών της ομάδας αυτής σε θέματα

που  σχετίζονται  με  τις  πρώτες  βοήθειες  (σωματικές  ή  ψυχολογικές)  σε  μαθητές  και  διδακτικό

προσωπικό κ.ά. 

Στη χώρα μας, ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι τα μοναδικά ίσως σχέδια πρόληψης και

αντιμετώπισης κρίσεων στις σχολικές μονάδες αναφέρονται μόνο στην αντιμετώπιση των σεισμών

και είναι το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» «Προστατευτείτε από τους Σεισμούς» όπως συντάχθηκε

από τη Γ.Γ.Π.Π. με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003), όπως και το «Σχέδιο Μνημονίου

Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» του Ο.Α.Σ.Π (Ο.Α.Σ.Π.

2015). Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση μόνο στην αντιμετώπιση

του σεισμού με την παροχή οδηγιών για «μέτρα αυτοπροστασίας  σε περιπτώσεις  σεισμών στο

σχολείο», κάνοντας «παράκληση στους διευθυντές των σχολείων για δημιουργία σχεδίου έκτακτης

ανάγκης λόγω σεισμού» και καλώντας τους για «πραγματοποίηση άσκησης ετοιμότητας στην αρχή

της  σχολικής  χρονιάς»  (Σαΐτη  & Σαΐτης  2012,  σ.  338).  Η διαχείριση  και  αντιμετώπιση άλλων

σοβαρών περιστατικών όπως πλημμύρας ή πυρκαγιάς και άλλων κρίσεων τίθεται σε δεύτερη μοίρα

και αγνοείται.

Επίσης,  τονίζεται,  η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου η οποία αφαιρεί  το δικαίωμα από τα

ηγετικά  στελέχη  της  εκπαίδευσης  να  καταρτίζουν  σχέδια  έκτακτης  ανάγκης  με  δική  τους

πρωτοβουλία, τόσο γιατί η εργασία αυτή δεν ανήκει τις αρμοδιότητές τους, όσο και γιατί δεν έχουν

τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η υλοποίηση των σχεδίων



αυτών προκαλεί δαπάνη που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου κι έτσι, με αυτή την πολιτική

είναι δύσκολο να πεισθεί κάποιος ότι τα ελληνικά Σχολεία μπορούν να αντιμετωπίσουν γρήγορα

και αποτελεσματικά οποιαδήποτε κρίση.

Σύμφωνα με τον Σφακιανάκη (1998, σ. 225), στη χώρα μας παρατηρείται συχνά η λεγόμενη

κρίση της διαχείρισης των κρίσεων που οφείλεται ή στους παραπάνω λόγους ή στην αδυναμία

εξασφάλισης  των  αναγκαίων  για  την  αποτελεσματική  διαχείριση  των  κρίσεων  πόρων.  Έχει

επικρατήσει  η  συνήθεια  για  όλες  σχεδόν  τις  δυσμενείς  συνέπειες  των  κρίσεων  να  αποδίδεται

ευθύνη στην Πολιτεία. Η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων εξαρτάται από τις δυνατότητες

που έχουν τα άτομα ή τα σύνολα να τις αντιμετωπίσουν. Αυτές οι δυνατότητες είναι οι πόροι που

πρέπει να εξασφαλιστούν πριν από τις κρίσεις, να διατεθούν και να αναλωθούν κατά τις κρίσεις και

να αναπληρωθούν μετά τις κρίσεις, χωρίς να διασαλευτούν τα θεμέλια ή η αντοχή των ατόμων και

των συνόλων. Η μειωμένη ικανότητα μιας χώρας να διαχειριστεί τις κρίσεις που την πλήττουν είναι

δείκτης των συνολικών δυνατοτήτων της χώρας και του επιπέδου αντοχής της.

3.3 Η Διεθνής Πρακτική για την Αντιμετώπιση Κρίσεων στην Εκπαίδευση

Αναλυτικότερα, στην Αμερική, η εκπαίδευση συνδέεται και με μία σειρά από ενδιαφέροντα

θέματα τα οποία συνοψίζονται στα εξής: πολιτισμική ετερότητα, αναπτυξιακές διαταραχές, νομική

διάσταση  της  παρέμβασης  στην  κρίση,  ενδοοικογενειακά  θέματα,  κατάχρηση  ουσιών,  τη

χρησιμοποίηση  επιβλαβών  όπλων,  στρατηγικές  αντιμετώπισης  και  θεραπεία  (Memphis  Police

Department,  2009).  Πραγματοποιούνται  βιωματικά  πρακτικά  σεμινάρια  μέσω  αλληλεπίδρασης

ρόλων  και  case  studies.  Ο  κάθε  ένας  ρόλος  βιντεοσκοπείται  και  εν  συνεχεία  ακολουθεί

επανατροφοδότηση  από  έμπειρο  μέλος  εκπαίδευσης  του  crisis  intervention  team (Brock  et  al,

2005:365). 

Οι  καταρτισμένοι  αστυνομικοί  εκπαιδεύουν  τις  ομάδες  διαχείρισης  κρίσεων  που  έχουν

συσταθεί στα σχολεία καθώς και την τοπική κοινωνία για την καλύτερη αντιμετώπιση σχολικών

κρίσεων σε θέματα που σχετίζονται  με την παροχή πρώτων βοηθειών και  τους  τραυματισμούς

(James et al , 2011). 

Επιπλέον,  μπορεί  να  προσκληθούν  διακεκριμένοι  επιστήμονες  και  ειδικοί  ομιλητές

πραγματοποιώντας ενδοσχολικά σεμινάρια στο προσωπικό (Paul Timm.,  PSP, 2015:142). Άλλος

τρόπος είναι το προσωπικό να εκπαιδευτεί μέσω ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με

τη  χρήση  εκπαιδευτικής  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας,  είτε  ακολουθώντας  αυτοκαθοδηγούμενη

μάθηση (self-study), είτε συνδυαστική (blended learning), (European Agency for safety and health

at  work,  2011:8).  Στη  σύγχρονη  μάθηση,  το  scenario  learning,  αποτελεί  την  πιο  σημαντική

ηλεκτρονική  πλατφόρμα  αυτοεκμάθησης  σχετικά  με  την  ασφάλεια  σχολικών  μονάδων  (Paul



Timm., PSP, 2015:146).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ιρλανδία, πραγματοποιήθηκαν ειδικά σεμιναριακά μαθήματα

για τους  δασκάλους,  από το Εθνικό Κέντρο για την Αξιολόγηση και  εκπόνηση προγραμμάτων

σπουδών της Ιρλανδίας (National Centre for Curriculum and Assessment,  NCCA), την περίοδο

2007-08,  με  σκοπό  την  κατανόηση  της  σημασίας  της  ασφάλειας  των  μαθητών  στο  σχολικό

περιβάλλον.  Επίκεντρο  των  συζητήσεων  ήταν  θέματα  όπως:  σχολικός  εκφοβισμός,  εκδήλωση

κινδύνων από ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χημικές ουσίες. 

Σε άλλη χώρα, στην Ολλανδία, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστήμης ίδρυσε

ένα ειδικό κέντρο για την ασφάλεια στα σχολεία από το Νοέμβριο του 2004 με στόχο, πρώτον την

παροχή  ποικίλων  πηγών  και  υπηρεσιών  για  τη  διαχείριση  σχολικών  κρίσεων,  δεύτερον  την

κατάρτιση των δασκάλων μέσω διενέργειας εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) και τρίτον τη

συμμετοχή  του  σχολείου  στο  πρόγραμμα  research  route  για  μία  εβδομάδα  και  την  εμπλοκή

εξωτερικών ειδικών επιτροπών στον χώρο του σχολείου με το εκπαιδευτικό προσωπικό (European

Agency for safety and work at work, 2011:36).

Στη  Γαλλία,  έχει  συσταθεί  το  εθνικό  δίκτυο  τω  εκπαιδευτικών  με  σκοπό  τη  στελέχωση

ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία προληπτικής κουλτούρας στους μαθητές και στα σχολεία

(European Agency for safety and work at work, 2011:62), έτσι ώστε  η κάθε σχολική μονάδα να

αποτελεί ξεχωριστή οντότητα με τα δικά της χαρακτηριστικά: υλικοτεχνική υποδομή, σύνδεση με

το  εσωτερικό  και  εξωτερικό  περιβάλλον  και  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  σύσταση  ξεχωριστών

επιμορφώσεων  με  βάση  τις  πραγματικές  συνθήκες  και  ανάγκες  των  εκπαιδευτικών  και  της

εκπαιδευτικής μονάδας την οποία υπηρετούν.



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΡΊΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ

1. Διαχείριση των Κρίσεων (Crisis Management)

Ο  Fink  (2002,  p.  82) αναφέρει ότι το πιο τρομακτικό από τα επίπεδα αντιμετώπισης μίας

Κρίσης είναι η ίδια η Διαχείριση της Κρίσης. 

«Η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων δεν ανακουφίζει μόνο ή εξαλείφει την Κρίση, αλλά

μπορεί μερικές φορές να προσδώσει στον οργανισμό μια πιο θετική φήμη από ότι πριν την κρίση»

(Fearn-Banks 1996, p. 2).

Κατά τον Goel (2009, pp. 25-26), το Crisis Management συνίσταται στα εξής:

• Σε  μεθόδους  που  χρησιμοποιούνται  για  την  αντιμετώπιση  της  πραγματικότητας  των

κρίσεων και των αντιλήψεων για τις κρίσεις.

• Στην καθιέρωση μετρήσεων για να προσδιοριστούν σενάρια κρίσεων και κατά συνέπεια, να

προσδιοριστούν και οι απαραίτητοι μηχανισμοί αντίδρασης.

• Στην  επικοινωνία  η  οποία  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  της  φάσης  αντίδρασης  των

σεναρίων διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο  Mitroff  (2001,  p.  6-8),  αναφορικά  στη  Διαχείριση  των  Κρίσεων,  υποστηρίζει  ότι  σε

αντίθεση  με  τις  διαδικασίες  της  έκτακτης  ανάγκης  και  τη  Διαχείριση  των  Κινδύνων  (Risk

Management),  οι  οποίες  ασχολούνται  κυρίως  με  τις  φυσικές  καταστροφές,  ο  τομέας  της

Διαχείρισης  των  Κρίσεων  ασχολείται  κυρίως  με  τεχνητές  ή  ανθρωπογενείς  κρίσεις,  όπως  η

ηλεκτρονική  πειρατεία,  η  μόλυνση  του  περιβάλλοντος,  η  απαγωγή  με  θύματα,  η  απάτη,  η

παραποίηση προϊόντων, η σεξουαλική παρενόχληση και η βία στον χώρο εργασίας. Σε αντίθεση με

τις  φυσικές καταστροφές,  οι  ανθρωπογενείς  κρίσεις  δεν είναι αναπόφευκτες.  Δεν χρειάζεται  να

συμβούν. Για τον λόγο αυτό, το κοινό είναι εξαιρετικά επικριτικό για τους οργανισμούς που είναι

υπεύθυνοι για την εμφάνισή τους. Ο ίδιος συμβουλεύει Mitroff (2001, p. 9),:

«Αναγνώρισε ότι οι Κρίσεις είναι αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων κοινωνιών. Συνειδητοποιήστε

ότι οι ανθρωπογενείς κρίσεις μπορούν να αποφευχθούν.

Σκεφθείτε μορφές ανίχνευσης σημάτων [μηνύματα] για να ανιχνεύετε συνεχώς το περιβάλλον.

Αντιμετωπίστε την άρνηση η οποία είναι ο χειρότερος εχθρός της Διαχείρισης των Κρίσεων.»

Σύμφωνα με  τους  Φιλολιά,  Παπαγεωργίου και  Στεφανάτο (2005,  σ.  24)  όταν μιλάμε για

Διαχείριση Κρίσεων, τότε αναφερόμαστε στο χτίσιμο και τη δομή του Διοικητικού Περιβάλλοντος

ενός ολοκληρωμένου συστήματος, με στέρεα δομημένη κυκλοφορία, ενός συνόλου πληροφορίας, η

οποία είναι γνωστή σε όλους τους συνδεόμενους πόρους και αποκωδικοποιημένη, ώστε να γίνεται

απλή  και  κατανοητή.  Η  πληροφορία  ως  εργαλείο,  σύνδεση,  προειδοποίηση,  και  αντίληψη,

κοινοποιούνται και γίνονται συνθετικός κρίκος των ιστών του συστήματος.

Ο  Fink  (2002,  p.  47), αναφέρει ότι η σωστή Διαχείριση των Κρίσεων έχει το επιπρόσθετο

πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στον συμμετέχοντα να επιτύχει μεγαλύτερο έλεγχο του πεπρωμένο του,



προτείνοντας ορισμένες «πριν από τη δράση» συμπεριφορές. Έτσι, βάσει των ανωτέρω, συνάγουμε

ότι  η  έννοια  της  Διαχείρισης  Κρίσεων,  συνυφαίνεται  με  τη  Διαχείριση  του  συστήματος,  της

Οντότητας, δηλαδή αποτελεί τμήμα της. Ακολούθως μπορούμε να δεχτούμε ότι:

Η Διαχείριση Κρίσεων είναι τμήμα της Διοίκησης του συστήματος μίας Οντότητας η οποία

εφαρμόζει  τις  αρχές  της  ώστε  να  μειώσει  τα  αποτελέσματα  μίας  ανεπιθύμητης  κατάστασης,  να

επιτύχει την ελαχιστοποίηση των μακροπρόθεσμων επιδράσεων επί αυτής και να την εκμεταλλευτεί

προς όφελός της. 

1.1 Διαδικασία Αντιμετώπισης Κρίσεων

Είναι ευρέως γνωστό ότι η έννοια της Κρίσης και η έννοια της Διαχείρισης των Κρίσεων

χρησιμοποιούνται  από  πολλές  επιστήμες  (και  όχι  μόνο)  για  να  περιγράψουν  ανεπιθύμητες

καταστάσεις  και  χειρισμούς.  Με  δεδομένο  ότι  o  Mitroff  (1991,  p.  36)  υποστηρίζει  ότι  κάθε

οργανισμός  θα  πρέπει  να  σχεδιάζει  για  την  πιθανότητα  το  λιγότερο  μίας  κρίσεως  από  κάθε

διαφορετική οικογένεια των τύπων Κρίσεων για τον λόγο του ότι κάθε τύπος μπορεί να συμβεί σε

κάθε οργανισμό, είναι δυνατή η γενίκευση της πρότασης του Σαβελίδη (2011) και μπορούμε να

ορίσουμε ότι η Διαδικασία Αντιμετώπισης μιας Κρίσης κατανέμεται σε πέντε (5) φάσεις, που είναι:

Α)  Πρόληψη  (Prevention).  Ο  όρος  Πρόληψη λήφθηκε  από  τη  φράση  «κάλλιον  τό

προλαμβάνειν, παρά τό θεραπεύειν», -Ιπποκράτης ο Κώος , 460 - 370 π.Χ-, καθόσον το νόημά της

ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια και τους σκοπούς της Διοικητικής και της Διαχείρισης των

Κρίσεων. Αντιπροσωπεύει την  Ετοιμότητα στην οποία πρέπει να βρίσκεται μία οντότητα για την

αντιμετώπιση μίας Κρίσης και περιλαμβάνει διαδικασίες Προετοιμασίας και Προπαρασκευής

Το σημαντικό σε αυτή την προληπτική φάση είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου σχεδίου

αντίδρασης,  αλλά και  η προετοιμασία για τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα.  Για τον Darling (1994)

«είναι ευκολότερο και πιο αξιόπιστο να φροντίσεις το πρόβλημα πριν οξυνθεί, πριν ξεσπάσει και

προκαλέσει πιθανές επιπλοκές» (σ. 6).

Σύμφωνα με τον Mitroff (2001, σ. 49) ένα καλό σενάριο διαχείρισης κρίσεων είναι εκείνο

που βασίζεται στη λογική «η καλύτερη περίπτωση είναι η χειρότερη περίπτωση». Η κατάσταση της

ετοιμότητας εκτός των παραπάνω παραμέτρων περιλαμβάνει και την οργάνωση και εκπαίδευση

ειδικών  δικτύων  φροντίδας,  τη  δημιουργία  συγκεκριμένων  σχεδίων,  τα  οποία  παρέχουν  τις

κατευθυντήριες γραμμές σε έκτακτα περιστατικά και  τον συντονισμό με τις  υπηρεσίες ψυχικής

υγείας (Klingman, 1988, σ. 207). 

Σημαντικές σε αυτή τη φάση είναι και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να λαμβάνει το σχολικό

προσωπικό, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ο σύνδεσμος με τις ιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει

να  διασφαλίζει  ότι  ο  εξοπλισμός  έκτακτης  ανάγκης  βρίσκεται  διαθέσιμος  οποιαδήποτε  στιγμή.



Βέβαια,  τα  σχολεία  θα  πρέπει  να  έχουν  δεσμούς  και  στενές  επαφές  με  τις  υπηρεσίες  άμεσης

επέμβασης όπως την αστυνομία,  την πυροσβεστική, το νοσοκομείο,  τα κέντρα ψυχικής  υγείας,

ώστε σε ξαφνικά σοβαρά περιστατικά να υπάρξει άμεση και αποτελεσματική επέμβαση.

Β)  Μετριασμός των επιπτώσεων ή Περιορισμός (Mitigation of impacts or Containment).

Αναφέρεται  στην  Αναγνώριση  και  στην  προσπάθεια  και  απαίτηση  για  τον  Περιορισμό  των

συνεπειών μίας εμφανιζόμενης Κρίσης και στις προσπάθειες αποτροπής της. Βασική επιδίωξη είναι

να αποφευχθεί η κλιμάκωση της κατάστασης και να καλυφθούν οι συναισθηματικές και φυσικές

ανάγκες ασφάλειας όσων εμπλέκονται,  αλλά και να ενημερωθούν οι γονείς  για τις  υπάρχουσες

συνθήκες. Εκτός αυτού γίνεται μία προσπάθεια να τεθούν σε προτεραιότητα οι άμεσες ανάγκες των

παιδιών και να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε όσους το έχουν ανάγκη.

Γ)  Αντιμετώπιση  (Confrontation). Είναι  φάση της κυρίως επέμβασης στην εξέλιξη μίας

Κρίσης. Επιχειρείται Εξάλειψη οποιασδήποτε αδυναμίας ή αστοχίας που επέτρεψε την υλοποίησή

της. Εφαρμόζονται μέθοδοι και διαδικασίες αντιμετώπισης των αποτελεσμάτων της. Σε αυτή τη

φάση επιδιώκεται η επέμβαση στην εξέλιξη της κρίσης, η οποία βρήκε πρόσφορο έδαφος για να

αναπτυχθεί. Σύμφωνα με τους Philpott και Serluco (2010, σ. 63) οι αρχικές δράσεις αντιμετώπισης

κρίσιμων περιστατικών από την πλευρά του διοικητή κρίσεων σε ένα σχολείο περιλαμβάνουν:

• την ανάκτηση του προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας και των βοηθημάτων ανάλογα με τη

φύση του κρίσιμου περιστατικού,

• την αξιολόγηση του είδους και της έκτασης ανάγκης, τον προσδιορισμό της απειλής για την

ανθρώπινη ζωή και τις δομές,

• την εφαρμογή ειδικών διαδικασιών του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και κινδύνου,

• την ανάπτυξη και κοινοποίηση ενός σχεδίου δράσης κρίσιμων περιστατικών με στόχους και

ενός χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων αυτών,

• την ενεργοποίηση των λειτουργιών του και την κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων από το

προσωπικό, όπως απαιτείται από το σχεδιασμό,

• τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας διαδικασιών αντιμετώπισης για το κρίσιμο περιστατικό,

• τον ορισμό ενός βοηθού ή αναπληρωτή διοικητή κρίσεων

Σε  περίπτωση τραυματισμού ατόμου,  όταν  θεωρηθεί  ότι  ένα  περιστατικό  μπορεί  να  είναι

απειλητικό για τη ζωή του ο διευθυντής του σχολείου ή ο αντικαταστάτης του πρέπει να καλέσει

άμεσα  τις  υπηρεσίες  άμεσης  βοήθειας,  να  ειδοποιήσει  την  αστυνομία,  να  εφαρμόσει  πρώτες

βοήθειες και τεχνικές υποστήριξης της ζωής, τις οποίες γνωρίζει ειδικά εκπαιδευμένο σε παρόμοια

περιστατικά προσωπικό, να πληροφορήσει τους προϊστάμενους του και τέλος να καλέσει το άτομο

που έχει αναλάβει την κηδεμονία του παιδιού (Σαβελίδης, 2011, σ. 134).

Δ)  Ανάκαμψη  (Recovery).  Είναι η φάση της ανασυγκρότησης της οντότητας. Αναφέρεται

στις ενέργειες επαναφοράς στην προ της Κρίσεως κατάσταση,  δηλαδή να ξεπεράσει το κρίσιμο



γεγονός.  Κατά  τον  Σφακιανάκη  (1998,  σ.  76)  η  ανάκαμψη  ουσιαστικά  αποτελεί  την

ανασυγκρότηση και περιλαμβάνει τις ενέργειες με σκοπό να αποκατασταθούν οι ζημιές εξαιτίας

του  κρίσιμου  περιστατικού,  να  ανοικοδομηθεί  ότι  κατέρρευσε,  να  αντικατασταθούν  όσα

καταστράφηκαν,  να  ενεργοποιηθούν  όσα  σταμάτησαν  να  λειτουργούν  και  να  επανέλθει  ο

οργανισμός  στην  αρχική  του  υγιή  κατάσταση.  Σύμφωνα  με  το  International  Organization  for

Standardization (2007b, σ. 16) βασικός σκοπός της φάσης της αποκατάστασης είναι η σταδιακή

επιστροφή  στις  συνήθεις  δραστηριότητες  πριν  το  ανεπιθύμητο  περιστατικό  λαμβάνοντας

παράλληλα υπόψη τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιδόσεων.

Βέβαια,  είναι  γεγονός  πως  πολλές  κρίσεις  μπορούν  να  έχουν  βραχυπρόθεσμες,  αλλά  και

μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην ψυχοσύνθεση των παιδιών. Σε ό,τι αφορά τη βραχυπρόθεσμη

προσαρμογή,  αυτή  περιλαμβάνει  τη  διαχείριση  μίας  απώλειας,  την  αποκατάσταση  των

φυσιολογικών  συνηθειών,  την  αντιμετώπιση  της  ανησυχίας  των  γονέων,  τη  διεξαγωγή

ενημερωτικών συναντήσεων με το προσωπικό και τις παρεμβάσεις στις αίθουσες (Klingman 1996,

όπως αναφ. στο Pagliocca & Nickerson, 2001, σ. 378 - 379). Με όλες τις παραπάνω ενέργειες

δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν συναισθήματα, αλλά και να ανακτηθεί ο συναισθηματικός και

γνωστικός έλεγχος. 

Οι  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  μίας  κρίσης  είναι  συχνά  πιο  σοβαρές  και  συνεχίζουν  να

υφίστανται  μέρες  και  μήνες  μετά  από  κρίσιμα  γεγονότα.  Για  την  αντιμετώπιση  αυτών  των

επιπτώσεων υπάρχουν διαδικασίες κατάλληλες για την εύρεση εκείνων των παιδιών τα οποία έχουν

ανάγκη από μακροπρόθεσμη θεραπεία. Έπειτα αναλαμβάνουν δράση οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας

ώστε  να  βοηθήσουν  τα  παιδιά  να  αμβλύνουν  τις  αντιδράσεις  άγχους  τους  που  συνεχίζουν  να

υφίστανται.  Στο  σημείο  αυτό  εντάσσεται  και  η  φάση  της  επανένταξης  η  οποία  είναι  πολύ

σημαντική όπως αναφέρει η Cook – Cottone (2000, όπως αναφ. στο Pagliocca & Nickerson, 2001,

σ. 379).

Ε) Ανθεκτικότητα (Durability). Αναφέρεται στην εκμετάλλευση των δεδομένων της κρίσης

με σκοπό την ισχυροποίηση της οντότητας. Πραγματοποιούνται διαδικασίες έρευνας για όλα τα

συμβάντα και τις επιδράσεις τους την Οντότητα. Κατ’ αυτό τον τρόπο επέρχεται η Μάθηση και η

ανατροφοδότηση ολόκληρου του Συστήματος  Αντιμετώπισης Κρίσεων.  Είναι  η φάση κατά την

οποία επιχειρείται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Κρίσης ώστε να προκύψουν τα μέγιστα

δυνατά οφέλη για την οντότητα. 

Η  σχολική  μονάδα  έχοντας  αντιμετωπίσει  την  κρίση  μπορεί  πλέον  αξιοποιώντας  τα

αποτελέσματά της και την εμπειρία που αποκόμισε από τη διαχείρισή της να θέσει τις βάσεις ώστε

να είναι προετοιμασμένη σε ενδεχόμενη μελλοντική κρίση. Συνήθως στη φάση αυτή συλλέγονται

όλες  εκείνες  οι  ενέργειες  που  πραγματοποιήθηκαν,  τα  λάθη  που  έγιναν,  οι  μέθοδοι  που

χρησιμοποιήθηκαν  για  την  επίλυση  του  περιστατικού.  Επιπλέον,  αξιολογείται  η



αποτελεσματικότητα  των  ενεργειών  που  πραγματοποιήθηκαν  και  προτείνονται  αλλαγές  ή

μεταβολές προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ετοιμότητας του σχολείου σε ένα μελλοντικό

κρίσιμο περιστατικό (Hatzichristiou κ.ά., 2011, σ. 473). Κάθε ενέργεια που αποφασίστηκε από τους

υπεύθυνους,  κάθε  αλλαγή  στις  ρυθμίσεις  των  συστημάτων,  καθώς  και  η  επικοινωνία  με

εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να τεκμηριωθεί και να αρχειοθετηθεί κατάλληλα για μελλοντική

χρήση, ενώ για κάθε διαδικασία ασφάλειας που μεταβλήθηκε εξαιτίας του συμβάντος πρέπει να

γίνει μία ανασκόπηση και συγχρόνως η κατάλληλη τροποποίησή της (Σαβελίδης, 2011, σ. 136).

Τέλος, θα λέγαμε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης οδηγεί στην ανάδειξη των αδυναμιών του

οργανισμού όπως του σχολείου, του σωστού ή λανθασμένου σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε,

και των σωστών ή λανθασμένων επιλογών που έγιναν από τους υπεύθυνους επέμβασης στο κρίσιμο

περιστατικό. Άλλωστε η αποτελεσματική διαχείριση μίας κρίσης βοηθά τόσο τους μαθητές όσο και

τους εκπαιδευτικούς να μάθουν και να εξελιχθούν μέσα από τις πιο δύσκολες εμπειρίες (Cornell &

Sheras,  1998,  σ.  305).  Τέλος,  σύμφωνα  με  τον  Paraskevas  (2006)  είναι  σημαντικό  για  έναν

οργανισμό, όπως και το σχολείο «να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να μάθει από τις αποτυχίες και

τις επιτυχίες των αντιδράσεών του» (σ. 893).

1.2 Παράγοντες και Προβλήματα  που δυσχεραίνουν την Διαχείριση Κρίσεων

Κατά τη διαχείριση κρίσεων εμφανίζονται συχνά ορισμένα προβλήματα, τα οποία μπορούν

να οδηγήσουν στην αποτυχία της επέμβασης στην κρίση.

Συνηθισμένα προβλήματα αποτελούν η συμμετοχή διαφορετικών οργανισμών, οι οποίοι δεν

γνωρίζουν την εργασία ο ένας του άλλου, αλλά και η οργάνωση πολλών και πολλές φορές άπειρων

εθελοντών, οι οποίοι μπορεί να εμποδίσουν την αποτελεσματική και αποδοτική παρέμβαση στην

κρίση (Kartez & Kelly, 1988∙ Raphael & Meldrum, 1993, όπως αναφ. στο Pagliocca & Nickerson,

2001, σ.  381).  Ένα ακόμα πρόβλημα που συχνά πρέπει  να αντιμετωπιστεί  είναι  ο καταιγισμός

πληροφοριών, ο οποίος πολλές φορές μπλοκάρει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του σχολείου με

άλλους εξωτερικούς φορείς τη στιγμή της κρίσης (Kartez & Kelly, 1988, όπως αναφ. στο Pagliocca

& Nickerson, 2001, σ. 381). 

Επιπλέον,  ένα ακόμα εμπόδιο στην προσπάθεια ετοιμότητας του σχολείου σε περιπτώσεις

κρίσεων με σκοπό τη σωστή διαχείρισή τους, αποτελεί η επάρκεια σε χρόνο, που συνήθως είναι

περιορισμένος, καθώς και η επάρκεια σε πηγές ώστε να προετοιμαστεί σωστά η ομάδα διαχείρισης

κρίσεων και να καταρτιστούν σχέδια και συγκεκριμένες διαδικασίες (Lichtenstein,  1994, σ.  82∙

Schonfeld, 2002, σ. 40).

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Φιλολιά, Παπαγεωργίου και Στεφανάτο (2005, σ. 33) κατά τη

διαχείριση  μίας  κρίσης  οπότε  βρισκόμαστε  στη  διάρκεια  της  εξέλιξης  μιας  μη  αναμενόμενης



κατάστασης, ο χρόνος μέσα στον οποίο καλούμαστε να αντιδράσουμε είναι πολύ περιορισμένος ή

οι πιέσεις που ασκούνται από ενδογενείς ή/και εξωγενείς παράγοντες τον κάνουν να φαίνεται σαν

τέτοιος. Οι πιέσεις κατά τη διάρκεια μίας κρίσης που έχουν σαν αποδέκτη τους διαχειριστές της

είναι μεγάλες. Κάθε κρίση είναι μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας ο

διαχειριστής της υφίσταται πιέσεις, άμεσα ή έμμεσα, έντονα ή λιγότερο έντονα, από παντού και

αδιάλειπτα, από τις  λεγόμενες ομάδες  πίεσης,  οι  κυριότερες  από τις  οποίες είναι  οι  ακόλουθες

(Σφακιανάκης 1998, σ. 42 - 43): 

• Πιέσεις από τρίτους. Τέτοιες πιέσεις είναι, οι πιέσεις από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,

από τα πρόσωπα που εμπλέκονται, από το γραφειοκρατικό και διοικητικό σύστημα, από

διάφορες οργανώσεις, κυρίως, μη κυβερνητικές, ανάλογα με τον τύπο της κρίσης. 

• Πιέσεις από τις συνθήκες της κρίσης. Οι πιέσεις αυτές, κυρίως, έχουν σχέση με την έλλειψη

χρόνου  αντίδρασης  η  οποία,  όπως  προαναφέρθηκε,  πρακτικά  συνοδεύει  κάθε  κρίσιμο

περιστατικό. 

• Ψυχολογικές πιέσεις και πιέσεις προσωπικότητας 

Είναι κυρίως πιέσεις που δέχεται ο διαχειριστής από την ίδια την προσωπικότητά του, την

ψυχολογική  του  κατάσταση  και  τα  συναισθήματά  του.  Τέτοιες  είναι,  το  άγχος  εξαιτίας  της

απαίτησης εγρήγορσης,  ο φόβος της πιθανής αποτυχίας και  της απόδοσης ευθυνών, ο φόβος ο

οποίος  είναι  το αποτέλεσμα των αμφιβολιών για την ικανότητά του,  πιθανός  πανικός  ο οποίος

μπορεί να προκύψει από την εξέλιξη κάποιου «ελαφρύτερου» αρνητικού συναισθήματος.

Ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο πρόβλημα που χαρακτηρίζει τις ενέργειες διαχείρισης κρίσεων

είναι  η  σύγχυση και  το  χάος.  Κατά τον  Σφακιανάκη (1998,  σ.  44 -  45),  η  γρήγορη εναλλαγή

καταστάσεων, οι έκτακτες ανάγκες, οι κίνδυνοι και τα συναισθήματα σε μία κρίσιμη κατάσταση

προκαλούν  σύγχυση  και  χάος.  Η  μόνη  διέξοδος  είναι  η  συγκράτηση  της  ψυχραιμίας  των

διαχειριστών,  ώστε  οι  διαδικασίες  να  εξελιχθούν  με  τον  ομαλότερο  δυνατό  τρόπο  και  τα

αναμενόμενα, αρνητικά συναισθήματα να μην ξεφύγουν από τα όρια τα οποία θα επιτρέψουν την

αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού (Σαβελίδης 2011, σ. 119). 

Βέβαια και η απουσία ομαδικής εργασίας, η έλλειψη επικοινωνίας και εργασιακών σχέσεων

ανάμεσα στο σχολείο και τους αρμόδιους φορείς, όπως για παράδειγμα το αστυνομικό τμήμα ή την

πυροσβεστική υπηρεσία μπορεί να δυσχεράνει τις προσπάθειες επίλυσης ενός κρίσιμου γεγονότος.

Τέλος, ένα από τα κυριότερα προβλήματα αποτελεί η έλλειψη ισχυρής και ορατής ηγεσίας, η

οποία μπορεί να έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεσες, καθοριστικές αποφάσεις σε στιγμές που οι

καταστάσεις το επιβάλλουν και η οποία οδηγεί πολλές φορές σε αναστάτωση και σύγχυση, όπως

προαναφέρθηκε (Cornell & Sheras, 1998, σ. 301).



1.3 Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Διαχείρισης Κρίσεων

Η διαχείριση και αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο στο

οποίο  εμπλέκονται  όλοι  οι  κοινωνικοί  φορείς:  Πανεπιστημιακά  ιδρύματα,  σχολικοί  σύμβουλοι,

διευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτές ομάδων αντιμετώπισης κρίσης (Allen et al, 2002).

Κατά τον Metzgar (1994), είναι ανάγκη στις σχολικές μονάδες να αναπτυχθούν:

• Εσωτερικές  εξελικτικές  δομές  υποστήριξης  για  την  αποτελεσματικότητα  του  σχεδίου

διαχείρισης κρίσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτικό,

διοικητικό, μαθητικό και οι γονείς θα πρέπει να αποτελούν το κύτταρο για την αντιμετώπιση

κρίσεων και να εξελίσσονται σε αυτό τον τομέα.

• Είναι απαραίτητο η τοπική κοινωνία - η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, οι Υπηρεσίες Ψυχικής

Υγείας, Νοσοκομεία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-, να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο

στην αντιμετώπιση κρίσεων με τη σύσταση δομών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

• Να υπάρχει ένα δίκτυο επικοινωνίας και ενεργοποίηση των κρατικών υπηρεσιών, όπως είναι

η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, οι Πρώτες Βοήθειες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχολείο

(Σαΐτης, 2008).

Σημαντικό  αποτελεί  να  υπάρχει  πραγματική  συνεργασία  μεταξύ  του  σχολείου  και  των

τοπικών  υπηρεσιών,  καθώς  η  έλλειψη  οικειότητας  μπορεί  να  αποτελέσει  εμπόδιο  για  την

αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών σε καταστάσεις κινδύνου (Kartez & Kelley, 1988; Raphael

& Meldrum 1993). Πολλοί ερευνητές τονίζουν την αδήριτη ανάγκη για την άμεση προετοιμασία

της σχολικής μονάδας στην αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων (Ho 2001; Riley & McDaniel, 2000).

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του σχεδίου δράσης απαιτείται μία σειρά από σημαντικές

προϋποθέσεις.

Ο συντονισμός των πηγών είναι μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του

σχεδίου σχολικής κρίσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και ο ηγετικός

ρόλος του διευθυντή καθοδηγώντας το εκπαιδευτικό, το μαθητικό δυναμικό και τους γονείς των

μαθητών (Allen et al 2002 & Σαΐτης 2008). Μολαταύτα, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η κάθε

σχολική μονάδα χρειάζεται την ενεργή εμπλοκή όλων των φορέων από το εσωτερικό και εξωτερικό

περιβάλλον του σχολείου (Paul Timm., 2015:156), όπως επίσης και επάρκεια υλικών πόρων, τους

οποίους το ανθρώπινο δυναμικό θα μπορέσει να επιστρατεύσει για την αντιμετώπιση σχολικών

κρίσεων (π.χ πυροσβεστήρες).

Επίσης,  σημαντική  προϋπόθεση  αποτελεί  το  θετικό  κλίμα  του  σχολείου  που  μπορεί  να

αποτελέσει  υποστηρικτικό μέσο για ένα αποτελεσματικό πλάνο αντιμετώπισης κρίσεων. Σε μια

σχολική μονάδα με θετικό κλίμα, που τονίζεται περισσότερο ο έπαινος και κυριαρχεί το πνεύμα της

κοινότητας, η επικοινωνία μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων συμβάλλει θετικά στη δημιουργία

κοινής  κουλτούρας  ετοιμότητας  απέναντι  σε  δυσάρεστα  έκτακτα  γεγονότα.  Σύμφωνα  με  τον



Πασιαρδή (2004,  σ.  175)  «η  αποτελεσματική  επικοινωνία  και  η  καλή συνεργασία  μεταξύ των

μελών του διδακτικού προσωπικού είναι στοιχεία απαραίτητα για την επίλυση των προβλημάτων

ενός σχολείου, γιατί τα μέλη του προσωπικού ενθαρρύνονται να συζητούν τα προβλήματά τους και

να βρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις».

Επιπλέον,  η  κοινή  κουλτούρα  συμβάλλει  στο  να  ξεπεραστεί  από  μέλη  της  σχολικής

κοινότητας μια σειρά αντιλήψεων, σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων, όπως: «εγώ τι θα κερδίσω;»,

δηλαδή, τα άτομα αυτά βλέπουν τη συνεισφορά τους στο σχολείο υπό το πρίσμα της λογιστικής

(«δούναι και λαβείν»), ή «δεν θα συμβεί στο σχολείο μας», δηλαδή, τα άτομα αυτά καλλιεργούν

την  αίσθηση  ότι  στο  σχολείο  τους  δεν  θα  προκύψουν  κρίσιμες  καταστάσεις,  ή  και  «αυτή  η

δραστηριότητα  δεν  μας  αφορά,  δηλαδή,  τα  άτομα  αυτά  θεωρούν  ως  μοναδικό  καθήκον  τη

διδασκαλία στους μαθητές της τάξης τους. Άλλωστε το σχολικό κλίμα, το οποίο ορίζεται ως «το

σύνολο των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών

παραμέτρων  του  σχολικού  περιβάλλοντος»  (Πασιαρδής,  2004,  σ.  173),  είναι  για  μια  σχολική

μονάδα ό,τι είναι η προσωπικότητα για τον άνθρωπο (Roueche & Baker, 1986, όπως αναφ. στο

Πασιαρδής, 2014, σ.173).

Επιπροσθέτως,  χρειάζεται  να  αναμορφωθούν  τα  προγράμματα  σπουδών  (educational

curriculum), σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων για την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής

κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τη ανίχνευση, την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων,

όπως τονίζεται από το European Agency for safety and health at work, καθώς με αυτό τον τρόπο τα

παιδιά αναπτύσσουν κουλτούρα αποτροπής κινδύνων ήδη από μικρή ηλικία (2011:11).

Αυτό, σε συνδυασμό με τη συστηματική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που

αποτελεί  σημαντική  προϋπόθεση  και  ταυτόχρονα  επένδυση  για  την  αποτροπή  κινδύνων  στο

σχολείο,  μπορεί  να  οδηγήσει  τη  σχολική  μονάδα  σε  θετικά  αποτελέσματα  αναφορικά  με  τη

διαχείριση  σχολικών  κρίσεων.  Άλλωστε,  ‘ένα  σχέδιο  διαχείρισης  κρίσεων  είναι  άχρηστο  χωρίς

προσωπικό ικανό να διενεργήσει την παρέμβαση στην κρίση’ (Brock κ.α.., 2005:64). Η συνεχής

ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας, η ανάληψη ρόλων και η γνωστοποίηση των

στόχων της ομάδας αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων. Σε αυτό

το σημείο έγκειται ο βαρύνουσας σημασίας ρόλος της επιμόρφωσης όλων των μελών, προκειμένου

να μεγιστοποιηθούν τα θετικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων.

Η διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση, στην Αγγλική γλώσσα ως Continuing Professional

Development  (CPD),  αποτελεί  ξεχωριστή  διέξοδο  για  την  επαγγελματική,  αποτελεσματική

αντιμετώπιση καταστάσεων  σχολικών  κρίσεων  και  αποτελεί  ηθικό  χρέος  όλων  των  μελών  της

εκπαιδευτικής  κοινότητας  και  της  κοινωνίας  (Brock et  al,  2001;  King & Smith,2000,  Riley &

McDaniel 2000).

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, ο ρόλος της επιμόρφωσης συντελεί στην



αποτελεσματική  λειτουργία  της  ομάδας  διαχείρισης  κρίσεων  καθώς  οι  σωστά  καταρτισμένες

ομάδες διαχείρισης κρίσεων επέδειξαν βελτιωμένη κατανόηση για τη συναισθηματική, κοινωνική

και πνευματική υγεία των παιδιών (Bahora, Hanfi, Chien & Compton 2008).

Τέλος, ο ηγέτης οφείλει να αναπτύξει τις δεξιότητές του στη διαχείριση σχολικών κρίσεων με

την παρακολούθηση συνεδρίων, εκπαιδευτικών workshops,  τα οποία πραγματεύονται  μία σειρά

θεμάτων,  όπως την ετοιμότητα στην κρίση, την αντιμετώπιση της κρίσης,  τη συλλογή και  τον

διαμοιρασμό  πολιτικών,  πλάνων  και  διαδικασιών  (Brock,  Sandoval,  Lewis,  1996).  Η

αποτελεσματική επιμόρφωση των διευθυντών σε τέτοιας φύσης θέματα ενδεχομένως να αποτελεί

σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας στη διαχείριση κρίσεων

(Johnson 2001;Louvre 2001)

2. Σχεδιασμός Διαχείρισης Κρίσεων

Λαμβάνοντας  υπόψη την προαναφερθείσα κατάσταση στις  σχολικές  μονάδες,  στις  οποίες

προκαλούνται συχνά πολλά ατυχήματα εξαιτίας πυρκαγιών, πλημμύρας, σεισμού, αλλά συμβαίνουν

και περιστατικά θανάτων μαθητών καθώς και βίαιες συμπεριφορές μεταξύ μαθητών με τη μορφή

του σχολικού εκφοβισμού, κρίνεται επιτακτική η  αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων αυτών των

κρίσιμων περιστατικών από την πλευρά του σχολείου. Οι σχολικές μονάδες, επομένως, χρειάζεται

να αναπτύξουν ένα συντονισμένο και συστηματικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων πριν συμβούν οι

συγκεκριμένες κρίσεις, καθώς επίσης χρειάζεται και η συγκρότηση Ομάδων Διαχείρισης Κρίσεων

που  θα  διεκπεραιώσουν  και  θα  διασφαλίσουν  την  ομαλή  λειτουργία  της  σχολικής  μονάδας.

(Schonfeld & Kline, 1994, όπως αναφ. στο Center for Mental Health in Schools at UCLA, 2008, σ.

15). 

 Επισημαίνεται, βέβαια, ότι η επιδέξια και σωστή διαχείριση κρίσεων είναι σημαντική όχι

μόνο για την αντιμετώπιση κινδύνων της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά για να προετοιμάσει τη

μέθοδο για μία αμεσότερη αποκατάσταση και να συμβάλει στην επαναφορά του οργανισμού στην

ομαλότητα (Cornell & Sheras,1998, σ. 305). Με δεδομένο, μάλιστα, ότι το σχολείο δεν αποτελεί

ένα ιδιαίτερα ασφαλές περιβάλλον, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των

σχολείων στην κρίση. 

Οι κρίσεις πάντα διακόπτουν τη φυσιολογική ροή της σχολικής ζωής. Επειδή, όμως, πολλά

σχολεία δεν χρησιμοποιούν μεθόδους πρόληψης, το σχολικό προσωπικό διαχειρίζεται τις κρίσεις τη

στιγμή  που  προκύπτουν,  λαμβάνοντας  αποφάσεις  χωρίς  τη  συμβολή  ενός  περιεκτικού  σχεδίου

δράσης  (Kline  κ.ά.,  1995,  σ.  245).  Χωρίς  την  ύπαρξη  ενός  σωστού  σχεδίου  το  οποίο  να

περιλαμβάνει προκαθορισμένους ρόλους, το πιθανότερο είναι το προσωπικό να αντιμετωπίζει τις

κρίσεις ανενεργά. 



Επομένως, είναι αναγκαίο για όλες τις σχολικές μονάδες να χαράξουν μια πολιτική για την

διαχείριση  των  κρίσεων  που  να  εξασφαλίζει  την  ετοιμότητά  τους  απέναντι  σε  αυτές.  Οι

προϋποθέσεις ετοιμότητας του σχολείου απέναντι σε μία κρίση είναι οι  εξής: α) η συγκρότηση

Ομάδων Διαχείρισης Κρίσεων και β) Ο καθορισμός ενός Σχεδίου Δράσης που θα διευκολύνει την

άμεση αντίδραση σε μια κατάσταση κρίσης (Brock, Sandoval, & Lewis, 2005. Brock, Nickerson,

Reeves, Jimerson, Lieberman, & Feinberg, 2009). Πιο συγκεκριμένα, ένα καλά οργανωμένο σχέδιο

διαχείρισης κρίσεων (Σ.Δ.Κ) θα πρέπει: α) να καθιστά φανερό τον σκοπό του σχεδίου, δηλαδή, να

καταγράφεται ακριβώς το τι θέλουμε να πετύχουμε, β) λήψη απαραίτητων μέτρων οργάνωσης για

την ασφάλεια του σχολείου (πρόληψη κινδύνων, την εξασφάλιση απαραίτητων μέσων, εκπαίδευση

του διδακτικού προσωπικού), γ) οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να είναι οργανωμένες με τέτοιο

τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι, δ) εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν

τη διαχείριση κρίσεων. 

 Επίσης, πολύ σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία μιας καλά οργανωμένης ομάδας

διαχείρισης κρίσεων, δηλαδή, ο εντοπισμός του ανθρώπινου δυναμικού που θα κληθεί να παίξει

αυτόν  τον  ρόλο  προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  η  ασφάλεια  και  φροντίδα  των  μαθητών  σε

περίπτωση εμφάνισης  μια κρίσης.  Η ομάδα αυτή αποτελείται  από μια  ομάδα προσωπικού του

σχολείου  που  γνωρίζει  καλά  τη  σχολική  κοινότητα  και  πρέπει  να  έχει  καλή  συνεργασία,

προκειμένου να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις σε περίπτωση κρίσης. Η ομάδα αυτή είναι

το πιο σημαντικό «εργαλείο» για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, καθώς έχει ως στόχο: 

Α) Την ασφάλεια: Εξασφάλιση άμεσης ασφάλειας όλων των μαθητών. 

Β) Την σταθερότητα: Αποκατάσταση άμεσης σταθερότητας της ρουτίνας στο σχολείο. 

Γ)  Τη συνέπεια: Συνέπεια ως προς τον έλεγχο της ροής των πληροφοριών προκειμένου να

εξαλειφθεί η εξάπλωση της φήμης. 

Δ) Την πρόληψη περαιτέρω ζημιάς: Να υπάρχει επίγνωση των δευτερευουσών αντιδράσεων

των μαθητών και των κινδύνων προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. 

Ε) Στήριξη σε άτομα και ομάδες: Παροχή αποτελεσματικών συμβουλών για τη διευκόλυνση

της προσαρμογής των ατόμων και των ομάδων, καθώς και για τον μετριασμό καθυστερημένων

αντιδράσεων μετά το συμβάν.  

ΣΤ)  Ενδυνάμωση των  ικανοτήτων  αντίδρασης  των  μαθητών:  Ενίσχυση  και  προσωπική

ανάπτυξη των μαθητών μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κατάστασης της κρίσης. 

Συνοψίζοντας, για την προετοιμασία του σχολείου σε περιπτώσεις σχεδιασμού διαχείρισης

κρίσεων, απαραίτητη είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, η συγκρότηση ομάδων

αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών σε επίπεδο σχολείου, σχολικής διεύθυνσης και περιφέρειας,

αλλά και η διασφάλιση των δομών αυτών μέσα από την ύπαρξη ενιαίας πολιτικής (Χατζηχρήστου,

2011, σ. 357).



2.1 Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων

Σύμφωνα  με  τον  Σφακιανάκη  (1998,  σ.  83),  η  πρόληψη  και  η  πρόνοια  για  τις  κρίσεις

ενσωματώνονται στα λεγόμενα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων. Αυτά είναι προγράμματα δράσης

κατά την περίοδο των κρίσεων. Τα σχέδια αυτά συντάσσονται πριν εμφανιστούν οι κρίσεις και

περιέχουν όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρει ένας Διαχειριστής πριν, κατά και μετά την κρίση για

κάθε  αποτέλεσμα,  επίδραση  και  παρενέργεια  της  Κρίσης.  Όσο  πιο  πολλά  μέτρα  περιέχουν  τα

Σχέδια, τόσο πιο πολλά πιθανά αποτελέσματα αντιμετωπίζονται.

Σύμφωνα  με  το  International  Organization  for  Standardization  (2007b,  p.  16),  συνεχώς

αναπτύσσονται και τεκμηριώνονται σχέδια με ολοκληρωμένο και απλό τρόπο που να επιτρέπουν

στον οργανισμό να ανταποκρίνεται με ευελιξία σε μια ευρεία ποικιλία δυνητικών σεναρίων από

ανεπιθύμητα  συμβάντα  διαταραχής  της  επιχειρησιακής  συνέχειας.  Ένας  οργανισμός  μπορεί  να

προσδιορίζει  ότι  κάθε  επιχειρησιακή  μονάδα  διαθέτει  εξειδικευμένο  σχέδιο  επιχειρησιακής

συνέχειας (Operational Continuity Management - OCM) που θα τεθεί σε ισχύ, και ότι ο οργανισμός

θα έχει ένα γενικό σχέδιο  OCM για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων κάθε επιχειρησιακής του

μονάδας  ώστε  να  συντονίζονται  οι  ενέργειες  που  απαιτούνται  για  την  αποκατάσταση  και  την

ανάκτηση των δραστηριοτήτων του.

2.1.1 Δομή Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων

Τα σχέδια προτείνεται να έχουν την ακόλουθη δομή (Σφακιανάκη 1998, σσ. 83-91):

Α) Το τμήμα της πολιτικής. Στο τμήμα αυτό περιγράφεται η βούληση, η απόφαση και η εντολή

της Διοίκησης του συνόλου, να αντιμετωπιστεί η κρίση. Οι  Skinner  και  Mersham  (2002,  p.  59),

αναφέρουν  ότι  Ορισμένες  εταιρείες  έχουν  δημιουργήσει  μια  λίστα  σαφώς  καθορισμένων

επειγόντων περιστατικών που απαιτούν συμμετοχή της  κορυφαίας  Διοίκησης,  ενώ άλλες  έχουν

υιοθετήσει πολιτικές που απαιτούν όλα τα «μη συνήθη» περιστατικά να αναφέρονται αυτόματα σε

μια  κεντρική  εταιρική  υπηρεσία  για  «αξιολόγηση».  Τι  λειτουργεί  καλύτερα,  θα  εξαρτηθεί  από

διάφορους παράγοντες. Είναι σημαντικό η πολιτική αυτή να καθοριστεί εκ των προτέρων και να

περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσης.

Β) Το τμήμα περιγραφής της κατάστασης. Σ’ αυτό αναφέρονται:

1. Ο προσδιορισμός της, προς αντιμετώπιση, Κρίσης. Η περιγραφή της κατάστασης που θα

δημιουργήσει η Κρίση. Η κατάσταση του δυνητικού υποκειμένου της Κρίσης το οποίο και

πρέπει να την αντιμετωπίσει.

2. Ο προσδιορισμός των Κρίσιμων Περιστατικών τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν την

Κρίση.

3. Η καταγραφή στοιχείων από προγενέστερες ομοειδείς Κρίσεις.

4. Τα πιθανά δυσμενή αποτελέσματα μίας Κρίσης και τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισής

τους σε περιληπτική μορφή.



Γ) Το τμήμα της εκτέλεσης του σχεδίου. Εδώ, περιγράφεται πως θα υλοποιηθεί η αντιμετώπιση

της κρίσης και συγκεκριμένα:

1. Τα πιθανά δυσμενή αποτελέσματα μίας Κρίσης, σε περιληπτική μορφή, και τα προτεινόμενα

μέτρα αντιμετώπισής τους. Για κάθε μέτρο προσδιορίζονται:

• Το προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή τους και οι

αναπληρωτές  τους,  δηλαδή,  ποια  μεμονωμένα  πρόσωπα  ή  ομάδες

προσώπων  έχουν  την  ευθύνη  να  ενεργήσουν  και  να  πάρουν  τα

κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα.

• Τα καθήκοντά του προσωπικού και οι τρόποι υλοποίησής τους, τα μέσα

και  τα  υποκατάστατα  τους  που  θα  εφαρμοστούν,  το  χρονοδιάγραμμα

χρησιμοποίηση των μέσων.

2. Προσδιορίζονται οι τρόποι ενεργείας για την αντιμετώπιση της κάθε μιας συνέπειας της

κρίσης.

3. Προσδιορίζονται τα μέτρα συντονισμού και ελέγχου.

Δ)  Το τμήμα  της  υποστήριξης Στο  τμήμα  αυτό  περιγράφεται  πως  θα  υποστηριχθεί  η  όλη

προσπάθεια  αντιμετώπισης  της  κρίσης  από τα  διάφορα τμήματα του συνόλου  και  από όλο το

προσωπικό, από συνεργάτες, από διάφορους φορείς και από εξωτερικές πηγές.

Ε)  Το  τμήμα  των  Επικοινωνιών.  Στο  τμήμα  αυτό  περιγράφεται  καθετί  σχετικό  με  τη

χρησιμοποίηση, οργάνωση, διάθεση και λειτουργία των μέσων επικοινωνίας. Συνήθως όλα αυτά τα

στοιχεία περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο σχέδιο, το λεγόμενο Σχέδιο Επικοινωνιών το οποίο αποτελεί

παράρτημα του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης Κρίσεων, όπως και τα διάφορα άλλα επιβοηθητικά

σχέδια τα οποία θα μνημονευθούν στη συνέχεια.

Ε)  Το τμήμα Συντήρησης, Ανασκόπησης και Βελτιστοποίησης. Σύμφωνα με το  International

Organization for Standardization (2007b, pp. 21-22), o οργανισμός θα πρέπει να εγκαθιδρύσει, να

εφαρμόσει και να συντηρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπιση των πραγματικών

και  δυνητικών  ελλείψεων  του  προγράμματος  και  για  τη  λήψη  διορθωτικών  μέτρων  και

προληπτικών μέτρων. Οι διαδικασίες θα πρέπει να καθορίσουν κριτήρια για:

• Εντοπισμό και διόρθωση ελλείψεων του προγράμματος και λήψη μέτρων για μετριασμό των

επιπτώσεών τους.

• Διερεύνηση  ελλείψεων  του  προγράμματος,  προσδιορισμό  των  αιτίων  και  ανάληψη

ενεργειών προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψή τους.

• Αξιολόγηση της ανάγκης για δράσεις με σκοπό την πρόληψη ελλείψεων του προγράμματος

και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών που αποσκοπούν στην αποφυγή τους.

• Καταγραφή των αποτελεσμάτων των διορθωτικών μέτρων και προληπτικών ενεργειών που

λαμβάνονται.



• Αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών και των προληπτικών

μέτρων που έχουν ληφθεί.

Επίσης, σύμφωνα με το International Organization for Standardization (2007b, p. 22), πρέπει

να εγκαθιδρυθεί ένα σαφώς καθορισμένο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα συντήρησης του Διοίκησης

Ετοιμότητας  για  το  Ανεπιθύμητο  Συμβάν  και  τη  Λειτουργική  Επιχειρησιακή  Συνέχεια,.  Το

πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει το ότι οι όποιες αλλαγές (εσωτερικές ή εξωτερικές), οι

οποίες έχουν αντίκτυπο στον οργανισμό, αναθεωρούνται σε σχέση με το Διοίκησης Ετοιμότητας για

το Ανεπιθύμητο Συμβάν και τη Λειτουργική Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Επίσης,  θα  πρέπει  να  προσδιορίζει  τυχόν  νέες  κρίσιμες  δραστηριότητες  που  πρέπει  να

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα συντήρησης Διοίκησης Ετοιμότητας για το Ανεπιθύμητο Συμβάν

και τη Λειτουργική Επιχειρησιακή Συνέχεια.

2.1.2 Χαρακτηριστικά Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων

Αναφορικά  στα  χαρακτηριστικά  ενός  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Κρίσης,  αυτά  είναι

(Σφακιανάκης 1998, σσ. 87):

Α) Να είναι απλό, κατανοητό, εύκολο στο χειρισμό του.

Β) Να περιορίζεται στα ουσιώδη.

Γ) Να είναι εύκαμπτο. Κάθε κρίση είναι μια ασταθής, ρευστή και δυναμική κατάσταση με 

γρήγορα εναλλασσόμενες συνθήκες.

Δ) Να είναι συντονισμένο.

Ε) Να εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση της κρίσης.

ΣΤ) Να αποκεντρώνει  τις  εξουσίες και  τις  ευθύνες και να τις  κατανέμει σε μερικότερους

διαχειριστές.

Ζ) Να παρέχει στον Διαχειριστή της Κρίσης τη δυνατότητα συνολικής παρακολούθησης της 

κρίσης και τη δυνατότητα ελέγχου και συντονισμού όλων των μέτρων.

Η) Να προβλέπει τη χρησιμοποίηση όλων των προσώπων και των μέσων που είναι διαθέσιμα

και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να προβλέπει εξωτερική βοήθεια.

Θ) Να συνοδεύεται από ένα καλό Σχέδιο επικοινωνιών.

Παραδείγματα Σχεδίων Αντιμετώπισης Κρίσης αναφέρονται κατωτέρω (Σφακιανάκης 1998,

σσ. 94):

• Τα Σχέδια Ασφάλειας.

• Τα Σχέδια Πυρασφάλειας.

• Τα Σχέδια εντοπισμού και ειδοποίησης προσωπικού.

• Τα Σχέδια ταχείας προσέλευσης προσωπικού.

• Τα Σχέδια κήρυξης κατάστασης ετοιμότητας, αυξημένης ετοιμότητας και συναγερμού.



• Τα σχέδια αντιμετώπισης διαφόρων εκτάκτων αναγκών.

• Τα Σχέδια Επικοινωνιών.

• Τα Πολεμικά Σχέδια.

• Τα  ειδικά  σχέδια  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής  Σχεδίασης  Εκτάκτων  Αναγκών  (ΠΣΕΑ-

Ξενοκράτης κλπ.).

Σύμφωνα με το International Organization for Standardization (2007b, p. 13), το πρόγραμμα

Διοίκησης Ετοιμότητας για το Ανεπιθύμητο Συμβάν και τη Λειτουργική Επιχειρησιακή Συνέχεια,

θα  πρέπει  να  είναι  μετρήσιμο,  όπου  είναι  εφικτό  και  συνεπές  με  την  πολιτική  Διοίκησης

Ετοιμότητας  για  το  Ανεπιθύμητο  Συμβάν  και  τη  Λειτουργική  Επιχειρησιακή  Συνέχεια,  και  τη

συνεχή  βελτίωση.  Πρέπει  να  υπογραμμίζει  τη  δέσμευση  για  την  πρόληψη  των  ανεπιθύμητων

συμβάντων, των διαταραχών, τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και με τις

άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει.

Ο οργανισμός πρέπει  να καθιερώνει,  να εφαρμόζει και  να διατηρεί προγράμματα για την

επίτευξη των σκοπών και στόχων σε όλες τις σχετικές λειτουργίες και τα επίπεδα της οργάνωσης,

μεταξύ των οποίων είναι:

• Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί και το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα επιτευχθεί.

• Τον ορισμό υπευθυνοτήτων για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων.

2.1.3 Διαδικασία Ανάπτυξης Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων

Παραπάνω αναφέραμε πως είναι αναγκαίο για όλες τις σχολικές μονάδες να χαράξουν μια

πολιτική για τη διαχείριση των κρίσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια

κρίση. Επομένως, είναι αναγκαία η αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου διαχείρισης

κρίσεων, στο περιεχόμενο του σχεδίου και στις προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας του σχεδίου.

Όσον αφορά τη διαδικασία, αφετηρία για την κατάρτιση ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων

θα πρέπει να είναι η σύσταση ολιγομελούς (π. χ 7-9 μέλη) Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων σε

Σχολεία (Σ.Δ.Κ.Σ) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και να αποτελείται από: α)

ηγετικά  στελέχη,  β)  σχολικούς  ψυχολόγους,  γ)  εκπροσώπους  από  άλλους  φορείς  (Υγειονομική

Υπηρεσία, Πυροσβεστική, Αστυνομία κ. α). Τα μέλη του Σ.Δ.Κ.Σ έχουν την υποχρέωση:

• Να  οριοθετήσουν  πρώτα  το  εύρος  του  όρου  κρίση  και  στη  συνέχεια  να  προσδιορίσουν

γεγονότα που μπορούν να εμφανιστούν στο σχολείο και μπορούν να προκαλέσουν κατάσταση

κρίσης.  Τέτοια  γεγονότα  μπορεί  να  είναι  ένας  σεισμός,  μια  πλημμύρα,  μια  πυρκαγιά,

βανδαλισμοί  στα  σχολεία  κ.  α.  Ο  προσδιορισμός  των  δυσάρεστων  αυτών  γεγονότων

περιλαμβάνει τη δημιουργία καταλόγου με πιθανούς κινδύνους και τις πηγές αυτών των

κινδύνων. Οι τέσσερις βασικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό των κινδύνων αυτών είναι,

α) ο καταιγισμός ιδεών, β) η προσέγγιση με τη χρήση της στατιστικής ανασκόπησης, γ) η



προσέγγιση μέσω της ανάλυσης πληροφοριών και δ) η προσέγγιση μέσω της περιήγησης

στον χώρο της εμφάνισης του κινδύνου. 

• Να εξετάσουν την υφιστάμενη σχολική πραγματικότητα. Στη φάση αυτή τα μέλη του Σ.Δ.Κ.Σ

εξετάζουν  τον  βαθμό  κατά  τον  οποίο  το  εξωτερικό  περιβάλλον  επηρεάζει  το  σχολείο.

Παράλληλα  εξετάζουν  αν  οι  διάφοροι  τύποι  σχολείων  μπορούν,  βάσει  των  πόρων  που

διαθέτουν, να παρέμβουν επιτυχώς σε μια κατάσταση κρίσης.  

• Να μελετήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία  και στη συνέχεια να καταγράψουν εναλλακτικές

προτάσεις  σχετικά  με  τη  διαχείριση  κρίσεων  στις  σχολικές  μονάδες.  Με  τον  όρο

“εναλλακτικές  προτάσεις”  εννοούμε  όλους  τους  πιθανούς  δρόμους  που  μπορούν  να

οδηγήσουν στην εξάλειψη των διάφορων μορφών κινδύνου στο σχολείο. Επίσης, πρέπει να

ληφθεί υπόψη ότι κάθε εναλλακτική πρόταση έχει διαφορετικές συνέπειες και κόστος για το

σχολείο. 

• Να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή λύση για κάθε τύπο σχολείου. Σε αυτή τη φάση τα μέλη

του  Σ.Δ.Κ.Σ  εκτιμούν  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  κάθε  πρότασης  και

επιλέγουν, κατά την κρίση τους,  το καλύτερο σχέδιο για κάθε σχολείο.  Τα σχέδια αυτά

κοινοποιούνται σε όλες τις υπηρεσίες του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. καθώς και στις σχολικές μονάδες,

οι διευθυντές των οποίων καλούνται να εφαρμόσουν σε περίπτωση εμφάνισης μιας κρίσης.

• Να αξιολογήσουν τα αρχικά αποτελέσματα για να διαπιστωθεί αν η παρέμβαση στην κρίση

ήταν επιτυχής και στη συνέχεια να προβούν σε αναλύσεις νέων δεδομένων. 

2.2 Ομάδες Διαχείρισης Κρίσεων

 Ένα  βασικό  συστατικό  στοιχείο  για  την  εφαρμογή  ενός  σχεδίου  διαχείρισης  κρίσεων

αποτελεί η ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Σε κάθε σχέδιο αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών, στο

πλαίσιο  καταρτισμού  του  σχεδίου  διαχείρισης  κρίσης,  όπου  ορίζεται  ο  τρόπος  εκτέλεσής  του,

καθορίζονται τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων που είναι υπεύθυνα να ενεργήσουν και να λάβουν τα

απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης μίας κρίσης και αν πρόκειται για ομάδες ατόμων προσδιορίζεται

η συγκρότησή τους,  τα καθήκοντά τους και τα όρια εξουσίας και  ευθύνης τους (Σφακιανάκης,

1998, σ. 207) .Οι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της επέμβασης σε μία κρίση είναι αυτοί που έχουν

την ευθύνη για τη σύνθεση και τη λειτουργία αυτής της ομάδας. Μάλιστα, ειδικοί στην πρόληψη

και αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων έχουν τονίσει τη μεγάλη σημασία της ύπαρξης των ομάδων

διαχείρισης κρίσεων, ώστε να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των μαθητών, του

προσωπικού και  των οικογενειών μέσω της πρόληψης,  της αντίδρασης και  της αποκατάστασης

(Brock, Sandoval, & Lewis, 2001∙ Poland, Pitcher, & Lazarus, 2002, όπως αναφ. στο Nickerson,

Brock & Reeves, 2006, σ. 64). 



Η προετοιμασία για μία κρίση επικεντρώνεται  κυρίως στις  ομάδες  επιπέδου περιφέρειας,

διεύθυνσης εκπαίδευσης και σχολείου. Παρά το γεγονός ότι οι ομάδες των δύο πρώτων επιπέδων

έχουν  συγκεντρώσει  και  διαθέτουν  έμπειρο  προσωπικό  με  ειδικές  ικανότητες  σε  περιπτώσεις

σοβαρών  περιστατικών,  εντούτοις  έχουν  απόλυτη  ανάγκη  από  την  ομάδα  του  επιπέδου  του

σχολείου, αλλά και το προσωπικό του σχολείου. Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά τα παιδιά και τους

γονείς  της  σχολικής  μονάδας  που  έχει  πληγεί  και  η  όποια  επέμβαση  είναι  επαρκέστερη  και

αποτελεσματικότερη. Βέβαια, ορισμένες φορές, το προσωπικό και οι ομάδες διαχείρισης κρίσης

του  σχολείου  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να  διαχειριστούν  σωστά  ορισμένες  ιδιαίτερα  κρίσιμες

καταστάσεις,  επειδή  επηρεάζονται  φυσικά  ή  ψυχολογικά  λόγω  της  πολυπλοκότητάς  τους

(Nickerson κ.ά., 2006, σ. 64) και χρειάζονται τη συμβολή των ομάδων σε επίπεδο περιφέρειας και

διεύθυνσης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να υφίσταται μία ιεραρχία στις ομάδες αυτές, αναφορικά

με το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. 

Συγκεκριμένα το  ιεραρχικό αυτό μοντέλο περιλαμβάνει  τρία επίπεδα ομάδων διαχείρισης

κρίσεων, την ομάδα σε επίπεδο σχολείου, την ομάδα σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης και την

ομάδα σε επίπεδο περιφέρειας. 

Οι  περιφερειακές  ομάδες,  που  αποτελούνται  από  μία  διεπιστημονική  ομάδα  με

αντιπροσώπους από το σχολείο,  τη διοίκηση, το προσωπικό ψυχικής υγείας,  την αστυνομία,  το

ακαδημαϊκό  προσωπικό  και  το  προσωπικό  κοινωνικών  υπηρεσιών,  η  οποία  πραγματοποιεί

συναντήσεις κάθε τρίμηνο για να αναθεωρήσει τα προγράμματα, τα πρωτόκολλα, και τις πολιτικές,

για να παρέχει υποστήριξη και κατάρτιση στις περιφερειακές ομάδες και να ενεργεί ως γραφείο

συγκέντρωσης πληροφοριών. Μάλιστα σύμφωνα με τους Kline κ.ά. (1995, σ. 246) ο περιφερειακός

προγραμματισμός  επιτρέπει  την  ανταλλαγή  εμπειρίας  και  πόρων  στα  όρια  της  σχολικής

περιφέρειας, ενώ συμβάλλει καθοριστικά σε μεγάλες κρίσεις, όπως σε περίπτωση τυφώνα. 

 Οι  ομάδες  διαχείρισης  κρίσεων  σε  επίπεδο  περιφέρειας  ενεργοποιούνται  σε  εκείνα  τα

περιστατικά, τα οποία είναι πολύ σοβαρά (τραυματισμός πολλών μαθητών και μεγάλου μέρους του

προσωπικού) και στα οποία αδυνατούν να επέμβουν η ομάδα του σχολείου και της διεύθυνσης

εκπαίδευσης,  αφού  για  παράδειγμα  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  το  προσωπικό  τους  δεν  επαρκεί.

Αποτελούνται  από  εκπροσώπους  της  ομάδας  του  επιπέδου  της  διεύθυνσης  εκπαίδευσης  και

επαγγελματίες που δεν ανήκουν στον χώρο του σχολείου. Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν την παροχή

βοήθειας  σε  επίπεδο  περιφέρειας  για  τη  διαχείριση  της  κρίσης,  η  ενδιαφερόμενη  διεύθυνση

εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ελέγξει ότι όλοι οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι της διεύθυνσης είτε

έχουν εξαντληθεί, είτε δεν είναι διαθέσιμοι. Το γεγονός αυτό τονίζεται επειδή το προσωπικό του

σχολείου που έχει υποστεί την καταστροφή ή της διεύθυνσης εκπαίδευσης τις περισσότερες φορές

διαχειρίζεται  τις  κρίσεις  επαρκώς.  Βέβαια  η  υποστήριξη  της  ομάδας  της  περιφέρειας  ίσως  να

απαιτηθεί νωρίτερα σε κάποιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, σε σύγκριση με άλλες (Brock κ.ά., 2005,



σ. 83). Μάλιστα οι ομάδες σε επίπεδο περιφέρειας αποτελούν μία δικλείδα ασφαλείας, την οποία

μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  η  διεύθυνση  εκπαίδευσης  ώστε  έπειτα  από αμοιβαία  συνεννόηση η

περιφέρεια  να  αποστείλει  για  βοήθεια  το  προσωπικό  της  στη  διεύθυνση  εκπαίδευσης.  Έτσι

εξασφαλίζεται  μεγάλος  αριθμός  προσωπικού,  το  οποίο  είναι  αρκετά  χρήσιμο  σε  πολύ  κρίσιμα

γεγονότα. 

Οι ομάδες στα πλαίσια της διεύθυνσης εκπαίδευσης, που παρέχουν εποπτεία αναφορικά με

την αντιμετώπιση των κρίσεων του σχολικού συστήματος και περιλαμβάνουν τους διευθυντές των

κεντρικών γραφείων και το προσωπικό ψυχικής υγείας, επιβλέπουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες

της διεύθυνσης, την κατανομή των πόρων, την κατάρτιση και επιτήρηση του προσωπικού και την

τεχνική βοήθεια στις σχολικές μονάδες της διεύθυνσης τη στιγμή της κρίσης. Οι ομάδες αυτού του

επιπέδου  γενικότερα  διασφαλίζουν  ότι  τα  σχέδια  διαχείρισης  κρίσεων  μεμονωμένων  σχολείων

συμμορφώνονται με τις υπάρχουσες πολιτικές της διεύθυνσης και ότι οι πόροι για την ψυχική υγεία

των μαθητών και του προσωπικού είναι επαρκείς σε περιπτώσεις κρίσεων (Kline κ. ά., 1995, σ.

246). Η τεχνογνωσία, επιπλέον, αυτής της ομάδας είναι σαφώς ανωτέρω επιπέδου συγκριτικά με

αυτή  της  ομάδας  του σχολείου,  η  οποία  προκύπτει  μέσα από πιο  εξειδικευμένες  γνώσεις,  που

κατέχουν τα μέλη της και από μεγαλύτερη εμπειρία διαχείρισης κρίσεων (Kline, κ.ά., 1995).

Οι  ομάδες  διαχείρισης  κρίσεων σε  επίπεδο διεύθυνσης  εκπαίδευσης  διασφαλίζουν  ότι  τα

σχέδια διαχείρισης κρίσεων και οι δραστηριότητες των σχολείων συμβαδίζουν με την πολιτική της

διεύθυνσης (Kline κ.ά., 1995, σ. 246). Ακόμη οι συγκεκριμένες ομάδες διαθέτουν αρκετές γνώσεις

και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κρίσεων, απαρτίζονται από διευθυντές και από ειδικευμένο σε

κρίσεις προσωπικό και συνήθως διαδραματίζουν συμβουλευτικό ρόλο στις αντίστοιχες ομάδες των

σχολείων. Επιπρόσθετες λειτουργίες των ομάδων της διεύθυνσης εκπαίδευσης είναι η ανταλλαγή

ιατρικού προσωπικού και πόρων ανάμεσα στα σχολεία, ο συντονισμός περιφερειακής επέμβασης

όταν  η  κρίση  αφορά  περισσότερες  από  μία  σχολικές  μονάδες,  και  η  διασφάλιση  ότι  οι

περιφερειακοί  πόροι  για την ψυχική υγεία επαρκούν για τις  ανάγκες  μαθητών και  προσωπικού

(Kline κ.ά.,  1995, σ.  246).  Επιπλέον αρμοδιότητες  αποτελούν η επιβεβαίωση ότι  κάθε σχολείο

διαθέτει μία πλήρως λειτουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η σύνδεση μεταξύ της περιφερειακής

και της σχολικής ομάδας (Lichtenstein κ.ά., 2004, σ. 80) καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού

σε περιπτώσεις κρίσεων (Brock κ.ά.., 2005, σ. 83∙ Lichtenstein κ.ά., 2004, σ. 80∙ Kline κ.ά., 1995,

σ. 246). 

Οι ομάδες σε επίπεδο σχολικής μονάδας, οι οποίες αποτελούνται από τους διευθυντές των

σχολείων, τον σχολικό νοσοκόμο, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους σχολικούς συμβούλους, το

προσωπικό υποστήριξης και τους εκπαιδευτικούς, παρέχουν άμεση αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά

και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Άλλωστε το ίδιο το προσωπικό που δραστηριοποιείται μέσα στο

σχολείο  γνωρίζει  καλύτερα  από  οποιονδήποτε  τις  ανάγκες  των  μαθητών  και  επομένως  η



υποστήριξη και η βοήθεια που παρέχει σε αυτούς σε περιόδους κρίσεων, θέτει τις βάσεις  ενός

αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. 

Οι ομάδες διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο σχολείου είναι υπεύθυνες για την έναρξη και το

κλείσιμο της διαχείρισης όλων των κρίσεων (Brock κ.ά., 2005, σ. 81). Βασική ευθύνη τους είναι η

εφαρμογή του σχεδίου της κρίσης τη στιγμή που αυτή συμβαίνει (Lichtenstein κ.ά., 2004, σ. 80). Η

αρχική εκτίμηση του κρίσιμου περιστατικού γίνεται από την ίδια την ομάδα του σχολείου, η οποία

ανάλογα με τη σοβαρότητά του κρίνει  σε αρχικό στάδιο τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί  στην

αντιμετώπισή του. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι το σχολικό προσωπικό, όπως προαναφέρθηκε,

έχει μεγάλη οικειότητα με τους μαθητές και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να

ταιριάζουν  μοναδικά  στην  παροχή  υποστήριξης,  βοήθειας  και  μακροχρόνιας  παρακολούθησης,

στοιχεία ενός αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης κρίσης (Kline κ.ά., 1995, σ. 246).

Το πλεονέκτημα, βέβαια, σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό των τριών αυτών επιπέδων και των

ομάδων που δημιουργούνται, εντοπίζεται στο γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα να εξεταστούν

διαφορετικά  είδη  κρίσεων,  όπως  περιστατικά  που  αφορούν  μία  σχολική  κοινότητα,  αλλά  και

κρίσιμα  γεγονότα  που  έχουν  άμεση σχέση  με  περισσότερες  από μία  σχολικές  μονάδες  σε  μία

περιοχή ή ολόκληρη κοινότητα (Knox & Roberts, 2005, σ. 95). Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι σε

περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών όπου υπάρχει αδυναμία λειτουργίας της ομάδας της σχολικής

μονάδας (π.χ. θάνατος εκπαιδευτικών σε δυστύχημα), η ομάδα σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης,

αλλά και η περιφερειακή ομάδα αναλαμβάνουν δράση με σκοπό να αναπληρώσουν το κενό των

μελών της ομάδας του σχολείου και να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η αντιμετώπιση της κρίσης. 

2.3 Σύνθεση και ρόλοι των Ομάδων Διαχείρισης Κρίσεων

Οι ομάδες διαχείρισης κρίσεων που περιγράψαμε παραπάνω θα πρέπει να αποτελούνται  από

τον συντονιστή διαχείρισης της κρίσης, τον συντονιστή παρέμβασης στην κρίση, τον σύνδεσμο με

τα Μ.Μ.Ε., τον σύνδεσμο με τις υπηρεσίες ασφάλειας, τον σύνδεσμο με τις ιατρικές υπηρεσίες, τον

σύνδεσμο  με  τους  γονείς  και  τέλος  τους  υπόλοιπους  υπεύθυνους  παρέμβασης  στην  κρίση.

Συγκεκριμένα:

Ο συντονιστής διαχείρισης της κρίσης είναι τυπικά ένας προϊστάμενος/μία προϊσταμένη ή

το άτομο που θα έχει υποδείξει αυτός/αυτή (Pitcher & Poland, 1992, όπως αναφ. στο Brock κ.ά.,

2005, σ. 96). Ευθύνη του είναι ο συντονισμός της ανάπτυξης του σχεδίου της κρίσης, η επιτήρηση

της επέμβασης σε μία πραγματική κρίση και η αξιολόγηση της επέμβασης, που περιλαμβάνει την

εξέταση για τον τρόπο με τον οποίο θα αποφευχθεί η επανεμφάνιση της κρίσης και τον τρόπο με

τον οποίο θα βελτιωθεί το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων (Brock, Sandoval & Lewis, 2001, όπως

αναφ. στο Nickerson κ.ά., 2006, σ. 64). Επιπρόσθετες αρμοδιότητες αποτελούν ο προσδιορισμός

του  βαθμού  διαχείρισης  της  κρίσης  και  η  διασφάλιση  ότι  ικανοποιούνται  οι  μακροπρόθεσμες



ανάγκες που προκάλεσε το κρίσιμο περιστατικό (Brock κ.ά., 2005, σ. 96). 

Ο συντονιστής παρέμβασης στην κρίση σύμφωνα με τους Nickerson κ.ά. (2006, σ. 64)

είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της αντίδρασης του σχολείου σε ό,τι αφορά τις ψυχολογικές

ανάγκες  των  μαθητών  και  του  προσωπικού.  Επίσης,  διασφαλίζει  ότι  παρέχονται  υπηρεσίες

συναισθηματικής στήριξης και γενικότερης υποστήριξης στους παθόντες μέσα από την επιλογή και

κατάταξή τους σε κατηγορίες με σκοπό την κατάλληλη αγωγή ανάλογα με τη σοβαρότητα της

κατάστασης, μέσα από την άμεση επέμβαση και την παραπομπή. Εντοπίζει, ακόμη, τα άτομα με

ψυχικά τραύματα και εξασφαλίζει την παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών (Sandoval, 2001, σ.

31). Τυπικά, ένα πρόσωπο με υπόβαθρο στην κοινωνική εργασία στο σχολείο στην ψυχολογία ή

στη συμβουλευτική, κατέχει τη συγκεκριμένη θέση (Brock κ.ά., 2005, σ. 97)

Ο σύνδεσμος με τα Μ.Μ.Ε.  έχει την ευθύνη για τη θέσπιση διαδικασιών συνεργασίας με

τους δημοσιογράφους του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (Brock κ.ά., 2005, σ. 98∙ Sandoval,

2001,  σ.  32).  Στις  διευθύνσεις  εκπαίδευσης,  οι  οποίες  διαθέτουν  έναν  εκπρόσωπο  τύπου,  το

πρόσωπο αυτό φυσικά αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο, το οποίο σύμφωνα με τους Pitcher & Poland

(1992) πρέπει να έχει άνεση στις εμφανίσεις στο Ραδιόφωνο και στην Τηλεόραση, αλλά και καλές

διαπροσωπικές  δεξιότητες  (Brock  κ.ά.,  2005,  σ.  98).  Όπως  σημειώνουν  οι  Philpott  & Serluco

(2010, σ. 63) ο υπεύθυνος ενημέρωσης του σχολείου ή σύνδεσμος με τα Μ.Μ.Ε. έχει το δικαίωμα

να  γνωρίζει  και  πρέπει  να  γνωρίζει  σημαντικές  πληροφορίες  που  σχετίζονται  με  μια  κρίσιμη

κατάσταση ή καταστροφή στον χώρο του σχολείου αμέσως μόλις αυτές είναι διαθέσιμες. Βασικός

είναι, σε προληπτικό στάδιο, ο συνεχής διάλογος που αναπτύσσει ο σύνδεσμος αυτός με τα τοπικά

Μ.Μ.Ε., ο οποίος εξασφαλίζει τη σωστή και επαρκή επικοινωνία με αυτά, ώστε να μην θέτουν

προσκόμματα στη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης. Τέλος, κατά τους Brock κ.ά. (2005, σ. 98) μία

επιπρόσθετη ευθύνη του συγκεκριμένου συνδέσμου είναι  η  διαχείριση της επαναλαμβανόμενης

προβολής  από  τους  δημοσιογράφους  των  περιστατικών  κρίσης,  ώστε  αυτά  τα  περιστατικά  να

προβάλλονται με ακρίβεια από τα Μ.Μ.Ε. και να ελαχιστοποιηθεί η κάλυψή τους με τέτοιο τρόπο

που μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση των αντιδράσεων της κρίσης.

Στη  συνέχεια,  ο  σύνδεσμος  με  τις  υπηρεσίες  ασφάλειας είναι  τυπικά  ένας  σχολικός

προϊστάμενος. Ορισμένες φορές ένα σχολείο ή μία διεύθυνση εκπαίδευσης μπορεί να διαθέτουν το

δικό τους προσωπικό ασφάλειας, το οποίο αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο. Οι Skinner & Mersham

(2002, σ. 55 - 56) ονομάζουν τον σύνδεσμο αυτό Συντονιστή Προσωπικού Επείγουσας Ανάγκης και

προτείνουν την αξιοποίησή του ως βασικό σύνδεσμο και συντονιστή του προσωπικού έκτακτης

ανάγκης. Τυπικά ο σύνδεσμος αυτός αποφασίζει πότε πρέπει να καλέσει το αστυνομικό τμήμα ή τις

άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, διαχειρίζεται την κυκλοφορία και τις διαδικασίες εκκένωσης

και συμβάλλει στην επανένωση των μαθητών με τους γονείς (Pagliocca & Nicκerson, 2001, σ.

378). Επίσης, διατηρεί επαφές με την κοινωνία, παρέχει οδηγίες και εξασφαλίζει σε περιπτώσεις



κρίσεων ότι οι πληροφορίες μεταβιβάζονται ανάμεσα στους φορείς που εμπλέκονται με ακριβή και

οργανωμένο  τρόπο (Moriarty,  Maeyama & Fitzgerald,  1993,  σ.  20).  Εκπονεί  ακόμη σχέδια  με

απώτερο στόχο την εγγύηση της ασφάλειας μετά από ένα κρίσιμο περιστατικό και τα μεταβάλλει

με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επανεμφάνιση ή κλιμάκωση της κρίσης (Brock κ.ά., 2005,

σ. 99).

Ο σύνδεσμος με τις ιατρικές υπηρεσίες είναι τυπικά μία νοσηλεύτρια ή ένας προϊστάμενος

υγιεινής της διεύθυνσης.  Συγκεκριμένες αρμοδιότητες ετοιμότητας που έχει  περιλαμβάνουν την

παροχή  εκπαίδευσης  στις  πρώτες  βοήθειες  (π.χ.  τεχνητή  αναπνοή),  τη  διασφάλιση  ότι  είναι

διαθέσιμα  το  υλικό  πρώτης  ανάγκης  και  ο  σχετικός  εξοπλισμός  και  την  εδραίωση  διαύλων

επικοινωνίας με τους τοπικούς γιατρούς, τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό άμεσης βοήθειας

(Brock κ.ά., 2005, σ. 100). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρμοδιότητες δευτερογενούς πρόληψης του

συνδέσμου με τις υπηρεσίες υγείας περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ή και τη διαχείριση της διαλογής

των ιατρικών αναγκών των θυμάτων της κρίσης (Young, 2000, όπως αναφ. στο Brock κ.ά., 2005, σ.

100).  Αφού  πλέον  έχει  ληφθεί  μέριμνα  για  τις  άμεσες  ιατρικές  ανάγκες,  ο  συγκεκριμένος

σύνδεσμος  φροντίζει  ώστε  να  είναι  ευκολότερη  η  επικοινωνία  μεταξύ  των  νοσοκομείων,  των

γιατρών,  του  υπόλοιπου  ιατρικού  προσωπικού  και  της  ομάδας  διαχείρισης  κρίσης.  Τέλος,  ο

σύνδεσμος με τις ιατρικές υπηρεσίες έχει τον ρόλο να ενημερώσει τους γονείς και το προσωπικό

για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα θύματα της κρίσης. 

Ένας  ακόμα ο  σύνδεσμος  με  τους  γονείς  και  τους  εκπαιδευτικούς  όπου αναφέρουν  οι

Pitcher & Poland (1992, όπως αναφ. στο Pagliocca & Nicκerson, 2001, σ. 378), ο οποίος είναι

υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη διάδοση πληροφοριών σε αυτές τις ομάδες. 

Τέλος, την ομάδα συμπληρώνουν οι υπόλοιποι υπεύθυνοι της κρίσης που είναι συνήθως οι

ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι νοσηλευτές και οι σύμβουλοι και οι οποίοι παρέχουν

άμεσες υπηρεσίες επέμβασης στην κρίση, και βοηθούν την ομάδα διαχείρισης κρίσης κατά την

τέλεση  των  αρμοδιοτήτων  της.  Σύμφωνα  με  τους  Brock,  Sandoval  &  Lewis  (2001),  όσο

περισσότερα  άτομα  υπάρχουν  που  να  μπορούν  να  παρέχουν  στους  μαθητές  άμεσες  υπηρεσίες

παρέμβασης στην κρίση, τόσο το καλύτερο. Για παράδειγμα, θα ήταν ιδανικό εάν ο εκπαιδευτικός

κάθε τάξης ήταν ικανός να ικανοποιήσει τις ανάγκες παρέμβασης στην κρίση των μαθητών του.  

2.4 Στρατηγικές μείωσης των Κρίσεων στο χώρο του Σχολείου

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, η ασφάλεια στο σχολείο αποτελεί σημαντικό

στοιχείο  για  την  αποτελεσματική  λειτουργία  του  σχολείου.  Οι  ηγέτες  των  σχολικών  μονάδων

οφείλουν να αξιολογήσουν τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες μάθησης σε επίπεδο επικινδυνότητας και

εν  συνεχεία  να  κάνουν  τις  προτάσεις  τους  για  τη  βελτιστοποίησή τους.  Αυτό σημαίνει  ότι  το

σχολείο πρέπει να διαθέτει εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για τη μείωση σχολικών κρίσεων, να



ενδυναμώνεται η συνεργασία του σχολείου με την κοινωνία για την πρόληψη ατυχημάτων και να

πραγματοποιείται  συστηματικά  αξιολόγηση  των  εσωτερικών  και  των  εξωτερικών  χώρων  του

σχολείου  με  ειδική  συνεδρία  που  θα  ακολουθεί  για  την  ενημέρωση  όλης  της  εκπαιδευτικής

κοινότητας (Trump, 2011:33). 

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι  η κάθε εκπαιδευτική κοινότητα ενδεχομένως να

χρειάζεται  διαφορετικού τύπου αξιολόγηση για την ασφάλεια της και αυτό δείχνει  εν μέρει  τη

διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα που συναντάται στα σχολεία (Trump, 2011:34).

Για  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  των  εκπαιδευτικών  μονάδων  χρειάζεται  να

εφαρμόζεται αξιολόγηση για την ασφάλειά τους, επιστρατεύοντας χρήσιμες στρατηγικές μείωσης

κρίσιμων καταστάσεων οι οποίες είναι οι εξής: ανάλυση των πολιτικών, των σχετικών οδηγιών για

την ασφάλεια των σχολείων, ποιοτική αξιολόγηση μέσω μαρτυριών και συνεντεύξεων από όλα τα

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, δασκάλους), αξιολόγηση της υλικοτεχνικής

υποδομής  των  σχολειών,  ανάλυση  της  ειδησεογραφίας  και  άλλων  δημόσιων  σχετικών  πηγών

σχετικά με ατυχήματα και τις κρίσεις, ειδικοί μέθοδοι ανάλυσης περιστατικών που συνέβησαν στο

σχολείο  (Trump,  2011:  38),  καθώς  και  δημιουργία  πρωτοκόλλου και  ειδικών κανόνων για την

αντιμετώπιση κινδύνων και την πλήρη καταγραφή τους, διοργάνωση συνεδρίων με τη συμμετοχή

της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  και  των  τοπικών  φορέων,  παροχή  χρήσιμων  ηλεκτρονικών

συνδέσεων  για  την  επαγρύπνηση  του  σχολείου,  σύσταση  ειδικών  σχεδίων  κρίσεων,  συνεχής

επιμόρφωση  όλου  το  εκπαιδευτικού  και  διοικητικού  προσωπικού,  αξιολόγηση  της

αποτελεσματικότητας όλων των εποπτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μείωση κινδύνων

(Trump, 2011:43).

 Επιπρόσθετα  ένα  ακόμα ζήτημα αποτελούν  τα  μέτρα  οργάνωσης  για  την  ασφάλεια  του

σχολείου,  τα  οποία  μπορούν  να  περιλαμβάνουν  την  πρόληψη  του  κινδύνου,  όπως  είναι  η

τοποθέτηση  από  τον  διευθυντή  του  σχολείου  πυροσβεστήρων  σε  καίρια  σημεία  της  σχολικής

μονάδας ή η ανάρτηση οδηγιών για πρόληψη πυρκαγιών και άλλων ατυχημάτων, την καταστολή

ενός κινδύνου, την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων ή τη διαφύλαξή τους σε κατάλληλους

χώρους (π. χ. πυροσβεστήρες, πόρτες ασφαλείας σε εργαστήρια) (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012, σ. 334).

Σημαντικός  είναι  και  ο  τρόπος οργάνωσης των σχολικών μονάδων για  την  αντιμετώπιση

κρίσιμων περιστατικών, ο οποίος περιλαμβάνει τον ορισμό του συντονιστή της ομάδας διαχείρισης

κρίσεων,  του  αναπληρωτή  του  συντονιστή  και  των  μελών  της  ομάδας,  την  καταγραφή  των

υποχρεώσεων του συντονιστή (επικοινωνία με το αστυνομικό τμήμα, τη πυροσβεστική υπηρεσία,

το νοσοκομείο), την καταγραφή συγκεκριμένων οδηγιών για τα μέλη αναφορικά με τα καθήκοντά

τους σε περιπτώσεις κρίσεων και την τήρηση ημερολογίου γεγονότων και ενεργειών (σ. 335).  

Εκτός αυτών και η εκπαίδευση του σχολικού προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

αποτελεί κρίσιμο σημείο στη δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. Το προσωπικό του



σχολείου πρέπει  να  επιδέχεται  επαρκούς  εκπαίδευσης από ειδικούς  (ψυχολόγους,  πυροσβέστες,

νοσηλευτές), ώστε να είναι προετοιμασμένο τη στιγμή της κρίσης. Συγκεκριμένα η εκπαίδευση

μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις που ενθαρρύνουν την αυτοεξέταση των προσωπικών δυνάμεων

και  της  ευαισθησίας  σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  κρίσεων,  ασκήσεις  προσομοίωσης  κατά  τις

οποίες το προσωπικό εφαρμόζει το σχέδιο παρέμβασης στην κρίση, κάνει πρακτική εξάσκηση σε

ρόλους  που  του έχουν ανατεθεί  και  διαχειρίζεται  αναποτελεσματικές  ενέργειες,  καθώς  και  μία

περίοδο  ερωταποκρίσεων  με  το  σχολικό  προσωπικό,  το  οποίο  έχει  λάβει  μέρος  σε  επιτυχή

αντιμετώπιση κρίσεων κατά το παρελθόν (Schonfeld, Lichtenstein, Pruett & Speese-Linehan, 2002,

σ. 39). 

Ακόμη  η  ανάλυση  των  πιθανών  κινδύνων  στο  σχολείο,  αλλά  και  η  παροχή  πρακτικών

γνώσεων για την παροχή πρώτων βοηθειών αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Βέβαια, οι σχεδιαστές του πλάνου διαχείρισης κρίσεων πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν την

αντίδραση που πρέπει να έχουν ανάλογα με το είδος του περιστατικού. Για παράδειγμα, μετά από

μία πυρκαγιά όπου ένα μαθητής έχει εγκαύματα θα ακολουθηθεί παροχή πρώτων βοηθειών για την

θεραπεία  των  τραυμάτων,  ενώ  σε  περιστατικό  θανάτου  κάποιου  συμμαθητή,  αρκετοί  μαθητές

πιθανών να χρειαστούν βραχυχρόνια, αλλά και μακροχρόνια ψυχολογική στήριξη. Ίσως να υπάρξει

ανάγκη και για ομαδικές συνεδρίες  παρουσία ολόκληρου του σχολείου.  

Για τον σχεδιασμό ενός άρτιου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων δεν θα πρέπει να παραληφθεί ο

απολογισμός που πρέπει να γίνει με την ολοκλήρωση της παρέμβασης στην κρίση, με σκοπό να

διασφαλιστεί ότι το σύνολο του προσωπικού θα επανέλθει επιτυχώς στην κατάσταση που ήταν πριν

την  κρίση  διατηρώντας  έτσι  τους  ρόλους  και  τις  υποχρεώσεις  του,  αλλά  και  αποκτώντας  τη

δυνατότητα να διδαχθεί από τη συγκεκριμένη εμπειρία (Jimerson, Brock, Pletcher, 2005, σ. 287).

Ένα  πλάνο  για  την  αντιμετώπιση  κρίσεων  σύμφωνα  με  τον  Poland  (1994,  όπως  αναφ.  στο

Aspiranti, Pelchar, McCLeary, Bain & Foster, 2011, σ. 148) πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες

πληροφορίες, όπως θέματα μεταφορών, ασκήσεις εκπαίδευσης, διαδικασίες εκκένωσης. Οι Canter

& Carroll (1999, Aspiranti κ.ά., 2011, σ. 148), τέλος, προτείνουν τη χρήση πλάνων για φυσικές

καταστροφές, αλλά και του απολογισμού, όπως προαναφέρθηκε. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Στην  εκπαιδευτική  διοίκηση,  ο  ρόλος  της  πρόληψης,  του  σχεδιασμού  και  του

προγραμματισμού  είναι  βαρύνουσας  σημασίας  για  την  αντιμετώπιση  σχολικών  κρίσεων.  Η

σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι ένα καλά προετοιμασμένο σχολείο απέναντι στην κρίση

μπορεί να διασφαλίσει ένα ασφαλές και υγιεινό σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά. Το θέμα της

ετοιμότητας των σχολείων σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων έχει απασχολήσει τη διεθνή, αλλά

και  την  ελληνική  βιβλιογραφία.  Ορισμένοι  ερευνητές  έχουν  πραγματοποιήσει  κατά  καιρούς

σχετικές έρευνες σε περιορισμένο, όμως, αριθμό. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί τη βιβλιογραφική

ανασκόπηση του θέματός μας. Συγκεκριμένα, παραθέτει αποτελέσματα ερευνών αναφορικά με τη

διαχείριση  σχολικών  κρίσεων  σε  διεθνή  και  ελληνικό  επίπεδο  και  εν  συνεχεία  παρουσιάζει

διάφορες προσεγγίσεις αντιμετώπισης της διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο σε διεθνές, ευρωπαϊκό

και ελληνικό επίπεδο. 

2. Ερευνητικές Μελέτες στην Ελλάδα

Στην  Ελλάδα  εντοπίζονται  ορισμένες  έρευνες,  οι  οποίες  διερευνούν  την  ετοιμότητα  σε

περιπτώσεις  διαχείρισης  κρίσεων.  Βέβαια,  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  εκτεταμένη  έρευνα  στο

συγκεκριμένο αντικείμενο. Συγκεκριμένα, μία έρευνα σχετική με τη διαχείριση κρίσεων διεξήχθη

από  τον  Καραθάνο  (2006)  μόνο  σε  διευθυντές  σχολείων  δημοτικής  και  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης. Σκοπός της ήταν να διερευνήσει κατά πόσο οι ηγέτες των σχολικών μονάδων, οι

διευθυντές μπορούν να διαχειριστούν μια κρίση. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση

ερωτηματολογίου το οποίο μοιράστηκε στους ίδιους, ενώ εφαρμόστηκε η ποσοτική ανάλυσή τους.

Το συμπέρασμα που εξήχθη από την έρευνα ήταν ότι, παρόλο που συμβάντα, όπως ο σεισμός, η

πυρκαγιά κ.λπ.,  αποτελούν μια κρίση που μπορεί να επηρεάσει τη σχολική κοινότητα, κατά τη

γνώμη  της  πλειοψηφίας  των  διευθυντών,  πολλοί  λίγοι  από  αυτούς  έχουν  συγκροτήσει  Ομάδα

Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο τους, γιατί δεν έχουν λάβει καμία σχετική επιμόρφωση, όπως

υποστηρίζει ένα σημαντικό ποσοστό των ίδιων, ενώ τα σχέδια ετοιμότητας που καταρτίζονται δεν

είναι λειτουργικά και μόνο ένα μικρό ποσοστό των διευθυντών διαθέτει αναπληρωτές στα σχέδιά

του. 

Μελέτη (Γκιζελή, 2008) που διενεργήθηκε σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Αθήνας και στο κεφάλαιο

που αναφέρεται στην ασφάλεια στο σχολείο, υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα με τον τύπο

του σχολείου,  μαθητών που δηλώνουν ανασφαλείς  εξαιτίας ενδοσχολικής βίας.  Το 19,69% των



μαθητών  των  ΓΕΛ  ανέρχεται  σε  28,95%  για  τους  μαθητές  των  ΕΠΑΛ/ΤΕΕ.  Ποσοστό  που

συμβαδίζει και με το έντονο αίσθημα ανασφάλειας των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ/ΤΕΕ. Παρόλα

αυτά,  στην  ίδια  έρευνα,  τα  ποσοστά  αυτών  που  δηλώνουν  «λίγο  έως  καθόλου  ανασφαλείς

ανέρχεται  σε  65,52%  αν  πρόκειται  για  επαπειλούμενο  σεισμό,  το  75,11%  αν  πρόκειται  για

σημαντικές  φθορές  στο  σχολικό  κτίριο,  το  83,68%  αν  πρόκειται  για κρούσματα  βίας  που

προκαλούνται  από  εξωσχολικούς  παράγοντες  και  το  85,  12%  αν  πρόκειται  για  κρούσματα

ενδοσχολικής  βίας».  (ό.π.  σελ.  315).  Γενικότερα,  είναι  θετική  η  στάση  των  ερωτώμενων,

εκπαιδευτικών  και  μαθητών,  σχετικά  με  το  αίσθημα  ασφάλειας  τους  στο  σχολείο.  Το  ζήτημα

μάλιστα  γενικότερα  της  ασφάλειας  και  της  λειτουργικότητας  του  χώρου  είναι  από  τους

αξιολογούμενους δείκτες ποιότητας στην εκπαίδευση. 

Σε  άλλη  σχετική  έρευνα  που  έλαβαν  μέρος  κατά  προσέγγιση  375  διευθυντές  σχολικών

μονάδων Ανώτερης (Λύκειο) και Κατώτερης (Γυμνάσιο) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των

τύπων,  είτε  Δημοσίων  (Ν=354)  είτε  Ιδιωτικών  (Ν=21)  σχολείων,  διερευνήθηκαν  οι  κίνδυνοι

πρόκλησης κρίσης, η αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους και καταγράφηκαν οι προτάσεις τους.

Από τη συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων μηχανισμών σε

σχέση με τις  φυσικές καταστροφές είναι  μέτρια αποτελεσματική. Επιπλέον,  η πλειονότητα των

συμμετεχόντων επιλέγει μέτρια πιθανό να συμβεί  μια κρίση σχετική με φυσικές καταστροφές για

τα  επόμενα  δύο  χρόνια  και  αποτελεί  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  το  γεγονός  ότι  116  υποκείμενα

ιεράρχησαν  τον  σεισμό  ως  πρώτη  πιθανότερη  κρίση  να  συμβεί  στο  σχολείο,  με  δεύτερο  την

πλημμύρα  (51  υποκείμενα).  Η  πλειονότητα  των  διευθυντών  δηλώνουν  ότι  είναι  μετρίως

προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κρίσεων (Σαβελίδης 2011). 

Σε  πιο  πρόσφατη  ερευνητική  μελέτη,  εξετάστηκαν  οι  στάσεις  των  εκπαιδευτικών  που

υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό

που φάνηκε είναι ότι εκλείπει η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, οι εκπαιδευτικοί δεν

έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, δεν υπάρχουν σχέδια για όλα τα είδη κρίσεων παρά μόνο για

τον  σεισμό  και  την  πυρκαγιά,  υπάρχει  έλλειψη  εξοπλισμού  και  η  πρακτική  εξάσκηση  αυτού

προκειμένου το διδακτικό ή μη προσωπικό να γνωρίζει να το χρησιμοποιεί και τέλος το φαινόμενο

του  bullying  αποτελεί  σοβαρό  θέμα  στα  σχολεία  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  Δυτικής

Μακεδονίας (Μούλελης, 2015:84). 

Τέλος, η πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά με την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών σε καταστάσεις

σχολικών  κρίσεων  ήταν  η  μελέτη,  στο  πλαίσιο  διδακτορικής  διατριβής  (Τασούλας,  Βάιος

Θεόδωρος, 2016), της διαχείρισης των σχολικών κρίσεων σε γυμνάσια και λύκεια αναλύοντας τις

απόψεις  διευθυντών  και  εκπαιδευτικών  που  υπηρετούν  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,

προκειμένου να εξεταστεί η ετοιμότητα και να διαπιστωθούν οι ελλείψεις της σχολικής κοινότητας

απέναντι  σε  αυτές.  Μετά  την  εκτενή  βιβλιογραφική  επισκόπηση  και  θεωρητική  ανάλυση  του



θέματος  ακολούθησε  η  εμπειρική  μελέτη  με  τη  διεξαγωγή  τριάντα  μίας  ημιδομημένων

συνεντεύξεων με  δεκατρείς  διευθυντές,  δεκαέξι  εκπαιδευτικούς  και  δύο σχολικούς  συμβούλους

στους  νομούς  Κοζάνης,  Θεσσαλονίκης,  Αττικής,  Ηλείας,  Λάρισας,  Πέλλας  και  Φλώρινας.  Η

μεθοδολογία με την οποία έγινε η ανάλυση του ερευνητικού υλικού των συνεντεύξεων ήταν η

Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Η έρευνα εστίασε σε κατηγορίες κρίσεων στις σχολικές μονάδες,

στην αναζήτηση αιτιών τους, σε τρόπους αντιμετώπισης και στην αποτίμησή τους από διευθυντές

και  εκπαιδευτικούς,  στην  παιδαγωγική  επάρκειά  τους  να  τις  διαχειριστούν  και  στην κατάθεση

προτάσεων από τους συμμετέχοντες για αποτελεσματικό χειρισμό αντίστοιχων περιστατικών στο

μέλλον. Διαπιστώθηκε ότι διευθυντές και εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δηλώνουν

συχνά  ανέτοιμοι  να  χειριστούν  τις  σχολικές  κρίσεις  που  οφείλονται  ως  επί  το  πλείστον  σε

ανθρώπινη ενέργεια. Επιπλέον, καταγράφηκαν ελλείψεις στην αντιμετώπισή τους και διαπιστώθηκε

ότι η απουσία σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης αρκετών περιστατικών σε συνδυασμό με την

ανεπαρκή  παιδαγωγική  κατάρτιση  των  εκπαιδευτικών  επηρεάζει  δυσμενώς  τον  τομέα  της

διαχείρισης  των κρίσεων,  εμποδίζοντας  την  εκπαιδευτική  κοινότητα να επιλύει  τα  προβλήματα

δίχως να απευθύνεται σε ειδικούς και φορείς εκτός των δομών της. 

3. Ερευνητικές μελέτες σε ξένες χώρες

Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  τη  διεθνή  βιβλιογραφία  δεν  έχουν  διεξαχθεί  πολλές  έρευνες  οι

οποίες  να  διερευνούν  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  σε  περιπτώσεις  διαχείρισης  κρίσεων.

Ορισμένες  από  αυτές  τις  έρευνες  εστίασαν  στη  διερεύνηση  των  απόψεων  είτε  των  σχολικών

συμβούλων (Fleishauer, 2002∙ Werner, 2014), είτε των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των

περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης (Alba, Gable, 2011) σχετικά με την ετοιμότητά τους στη

διαχείριση  κρίσεων.  Μία  άλλη  έρευνα  εξέτασε  τις  απόψεις  των  περιφερειακών  διευθυντών

εκπαίδευσης, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ώστε να καταδειχθούν οι  πρακτικές  ετοιμότητας  και  αντίδρασης της  διοίκησης σε περιπτώσεις

κρίσεων μέσα στις σχολικές μονάδες (Javed, Niazi, 2015).

Οι Smith κ.ά.  (2001) ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση της ετοιμότητας αντιμετώπισης της

κρίσης  σε  περιφερειακά  δημόσια  σχολεία  της  Αμερικής  και  η  έρευνά  τους  κατέδειξε  χαμηλά

επίπεδα ετοιμότητας των συγκεκριμένων σχολείων, τα οποία σε συνδυασμό με τη συχνή εκδήλωση

κρίσιμων  περιστατικών  καθιστούν  αναγκαία  την  επαρκέστερη  και  καταλληλότερη  παροχή

εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς από την πλευρά των περιφερειών. 

Σε έρευνα  που έλαβαν μέρος 315 εκπαιδευτικοί από την Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, 150

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 165 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  διαπιστώθηκε ότι μόνο το 9%

των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζουν την πολιτική ασφάλειας και υγιεινής που ακολουθείται από τα



σχολεία.  Μάλιστα το  90% του εκπαιδευτικού δυναμικού δήλωσε ότι  το  σχολείο  διαδραματίζει

σπουδαίο ρόλο στο να αναπτύξουν τη δεξιότητα διαχείρισης κινδύνου των μαθητών, από μικρή

ηλικία. Ενδεικτικά, σχεδόν οι μισοί (48%) αναφέρουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικά μέσα

(π.χ εκπαιδευτικούς οδηγούς , videos), για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην κρίση (Health

and Safety Laboratory, Shearn P. & Weyman A. 2005). 

Μερικοί  ακόμα ερευνητές  και  συγκεκριμένα οι  Graham,  Shirm,  Liggin,  Aitken,  & Dick,

(2006) εξέτασαν τη σχολική ετοιμότητα για καταστροφές με πολλά θύματα. Αυτή η έρευνα η οποία

διεξήχθη  σε  επιθεωρητές  δημόσιων  σχολείων  της  περιφέρειας  απέδειξε  ότι  οι  περισσότερες

περιφέρειες  διαθέτουν  σχέδια  έκτακτης  επέμβασης  και  εκκένωσης,  αλλά  πολλές  δεν  παρείχαν

συχνή  εκπαίδευση,  δεν  έδιναν  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στα  παιδιά  με  ειδικές  ανάγκες  και  δεν

συνεργάζονταν με τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 

Στην  Τουρκία  από  την  άλλη,  η  οποία  αντιμετωπίζει  φαινόμενα  φυσικών  καταστροφών

συστηματικά: πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, σεισμούς, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε,

523 εκπαιδευτικοί και 66 διευθυντές σχολείων από την περιοχή Elazig, της ανατολικής Τουρκίας,

ρωτήθηκαν σχετικά με την ετοιμότητα των σχολείων τους απέναντι σε κρίσεις και συγκεκριμένα

στους  σεισμούς.  Τα  αποτελέσματα  δεν  είναι  καθόλου  ενθαρρυντικά,  καθώς  σχεδόν  όλοι  οι

εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει συστηματική προετοιμασία του σχολείου

για  την  πρόληψη  και  την  αντιμετώπιση  κρίσεων  που  προκαλούνται  από  τους  σεισμούς.

Αναλυτικότερα,  οι  συμμετέχοντες  απάντησαν  ότι  προετοιμάζονται  περιστασιακά.  Μάλιστα,

φαίνεται  να  εκλείπει  ένα  αποτελεσματικό  και  επαρκές  σχέδιο  επιμόρφωσης  για  τη  δημιουργία

προληπτικής σχολικής κουλτούρας  και υπάρχει συνάμα  έλλειψη διαθέσιμων πόρων στα σχολεία

της ανατολικής Τουρκίας. (Ozmen 2006). 

Οι  Kano & Bourque (2007)  με  την  έρευνά τους  σχετικά  με  την  ετοιμότητα σε έκτακτα

περιστατικά η οποία έγινε σε δημόσια σχολεία της Καλιφόρνια υποστήριξαν ότι την περίοδο 2002-

2005 στα περισσότερα σχολεία συνέβη κάποιο έκτακτο περιστατικό, ενώ οι περισσότεροι από τους

συμμετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν ότι το σχολείο τους έχει υψηλό βαθμό ετοιμότητας, και οι

μισοί περίπου από αυτούς ανέφεραν ότι έλαβαν εκπαίδευση σχετική με την αντιμετώπιση έκτακτων

περιστατικών μέσα στο σχολείο. 

Υπάρχουν,  όμως,  και  έρευνες  που  διερευνούν  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  και  του

σχολικού  προσωπικού  (π.χ.  σχολικοί  σύμβουλοι,  κοινωνικοί  λειτουργοί,  σχολικοί  νοσοκόμοι)

σχετικά με την ετοιμότητά τους, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση μόνο μία μορφή κρίσης, αυτή της

βίας  και  δεν  εξετάζουν  και  τις  υπόλοιπες  μορφές  κρίσης  (Chambers,  Zyromski,  Asner-Self,

Kimemia, 2010∙ Winicki, 2010). 

 Σε  άλλη  έρευνα  που  συμμετείχαν  σχολικοί  σύμβουλοι  από  2,735  δημόσια  σχολεία

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Πολιτεία του Missouri, φάνηκε ότι  το



48% νιώθουν μετρίως προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μία σοβαρή σχολική κρίση, ενώ το 21%

και  το  45,6% νιώθουν  εξαιρετικά  και  επαρκώς  προετοιμασμένοι  αντίστοιχα.  Είναι  ενδιαφέρον

επίσης  το  ότι  μόλις  το  1,6% των σχολικών  συμβούλων ανέφεραν ότι  δεν  έχουν  λάβει   καμία

εμπειρία επιμόρφωσης. Συνάμα, το 35,2 %  συμφώνησε ότι τα σχολεία τους έχουν αναπτύξει ένα

καλά σχεδιασμένο  και  ολοκληρωμένο  πλάνο,  ενώ το  34% δεν  έχει  καμία  αμφιβολία  για  αυτό

(Werner, 2014). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, τέλος, εντοπίζονται και έρευνες οι οποίες μελετούν τις απόψεις των

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τις εμπειρίες τους

στη διαχείριση και αντιμετώπιση μίας σχολικής κρίσης, όπως η έρευνα του Bing Yin Lei (2014), η

οποία  έδωσε  έμφαση  στον  εντοπισμό  της  επίπτωσης  ενός  σεισμού  -  που  έγινε  στη  Σετσουάν

(επαρχία της Κίνας) - στο σχολικό οργανισμό και στα άτομα, μέσα από την ανάλυση των επιπέδων

άγχους και  της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών τα χρόνια που ακολούθησαν το περιστατικό

αυτό και στην προώθηση της αποτελεσματικής αποκατάστασης του σχολείου και της μείωσης των

τραυματικών εμπειριών των εκπαιδευτικών. 

Σε  χώρα  των  Βαλκανίων,  τη  Σερβία,  400  μαθητές  από  τέσσερα  επαγγελματικά  σχολεία

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την περιοχή του Βελιγραδίου,  συμμετείχαν σε έρευνα που είχε

ως αντικείμενο να εξετάσει την ετοιμότητα και την επίγνωση του μαθητικού δυναμικού αναφορικά

με την ασφάλεια που επικρατεί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το 22% των μαθητών μπορεί να

κατανοήσει  τη  σημασία  του  κώδικα  ασφάλειας  που  υφίστανται  στις  εκπαιδευτικές  μονάδες.

Επιπλέον,  το 62,5% των παιδιών δεν γνωρίζει να παρέχει πρώτες βοήθειες και σχεδόν το 80%

τονίζει  ότι  χρειάζεται  θεωρητική  και  πρακτική  εξάσκηση  στον  τομέα  της  ασφάλειας  και  της

υγιεινής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Σερβίας. Η παρούσα έρευνα έδειξε, επίσης, ότι υπάρχει

σοβαρή  έλλειψη  προληπτικής  κουλτούρας  και  επίγνωσης  των  κινδύνων,  καθώς  και  φτωχή

προετοιμασία των μαθητών απέναντι στον κίνδυνο (Djurovic & Mamula, 2014).

4. Αντιμετώπιση Κρίσεων σε Διεθνή, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο

Μέχρι τις μέρες μας έχουν συντελεστεί διάφορες προσεγγίσεις στο αντικείμενο των κρίσεων

γύρω  από  τους  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς  σε  διεθνές,  ευρωπαϊκό  κι  ελληνικό  επίπεδο  και

συγκεκριμένα:

4.1 Σε Διεθνές Επίπεδο

Έχουν ιδρυθεί ιδιωτικοί και δημόσιοι  οργανισμοί  οι οποίοι  διερευνούν, συμβουλεύουν κι

επιλαμβάνονται την διοικητική οργάνωση ή τη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας στο σχολικό

περιβάλλον,  σε  οργανισμούς  εκπαίδευσης  και  γενικότερα  στην  κοινωνία.  Σημειώνεται,  ότι

πληθώρα τέτοιων οργανισμών έχει ιδρυθεί στης ΗΠΑ. Παραδειγματικά αναφέρονται οι  Federal



Emergency  Management  Agency,  International  Critical  Incident  Foundation,  National  School

Safety Center, National Crisis Prevention Institute, National Organization for Victim Assistance,

National Mental Support Center fir School Crisis-Osaka Kyoiku University κ.λπ. (Brock, Sandoval

and  Lewis,  2005).  Επίσης,  έχουν  εκδοθεί  νόμοι  και  διατάγματα  τα  οποία  αφορούν  κρίσεις  ή

περιστατικά  ασφαλείας.  Παραδειγματικά  αναφέρονται,  ο  Νόμος  περί  της  Σχολικής  Βίας  και

Διαχείρισης  της  Καλιφόρνια  (1999)  και  ο  Ομοσπονδιακός  Νόμος  Προαγωγής  της  Σχολικής

Ασφάλειας  (1999)  (Brock,  Sandoval  and  Lewis,  2005).  Αξιοσημείωτη  είναι  η  προσπάθεια

οργανισμών εκπαίδευσης για την κατάρτιση συστημάτων ή σχεδίων διοίκησης των  κρίσεων. Ως

παράδειγμα αναφέρεται ένα πληρέστατο σχέδιο διοίκησης κρίσεων του Virginia Board of Education

(1999).

Από το 1996, (OECD, 2004:68),  έχει  δημιουργηθεί σε κάθε πολιτεία του Μεξικού ειδική

επιτροπή  διαχείρισης  κρίσιμων  καταστάσεων  που  σχετίζονται  με  τις  φυσικές  καταστροφές

(Committee for the Federal Programme of school Construction, CAPFCE). Η επιτροπή έχει την

ευθύνη  για  την κατασκευή  των  εκπαιδευτικών  μονάδων,  καθώς  και  την  παροχή  εξοπλισμού

λειτουργώντας ως συντονιστικό όργανο των διεργασιών μεταξύ της ομοσπονδίας και του κράτους.

Το  Μεξικό  πολύ  συχνά  πλήττεται  από  φυσικές  καταστροφές:  σεισμοί,  καταιγίδες,  τυφώνες,

πλημμύρες,  ηφαιστειακή  δραστηριότητα  και  κατολισθήσεις.  Από  το  1993,  υπάρχει  το  εθνικό

κέντρο αποτροπής καταστροφών (National Disaster Prevention Centre) και η επιτροπή προστασίας

του  πολίτη  (civil  protection  agency).  Η  ομοσπονδία  του  Μεξικού  διαθέτει  εργαλεία  για  την

ανίχνευση  πιθανών  κινδύνων,  όπως  τον  «χάρτη  κινδύνων»  στον  οποίο  απεικονίζονται  και

αναλύονται κίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών στον εσωτερικό και εξωτερικό

χώρο του σχολείου (Manual de seguridad escolar, 2011:62). 

Αναφορικά με την υγεία των μαθητών, τα σχολεία ενθαρρύνονται να ενδυναμώνουν θετικό

κλίμα  ασφάλειας  και  υγιεινής  στους  μαθητές  (World  Health  Organization  1986,  1994;

Commonwealth  of  Australia  1996).  Συγκεκριμένα,  υπάρχουν  ειδικά  ηλεκτρονικά  προγράμματα

στην περιοχή της Αυστραλίας,  όπως για παράδειγμα το Mind Matters (Curriculum Corporation

2000), για κάθε ηλικία με σκοπό την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα που

άπτονται στην πρόληψη και διαχείριση διαφόρων τύπων κρίσεων. 

Παρόμοια, στην Αμερική σε πολλές πολιτείες, απαιτείται να έχει συσταθεί από το σχολείο,

πλάνο διαχείρισης φυσικών καταστροφών για την προστασία των παιδιών και των δασκάλων. Η

ομοσπονδιακή  υπηρεσία  διαχείρισης  έκτακτων  συνθηκών  (Federal  Emergency  Management

Agency- FEMA, 2002) βοηθά τα σχολεία στην καλύτερη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, μέσω

συγκεκριμένων σχεδίων για την ασφάλεια στα σχολεία. Το FEMA, προτείνει μία σειρά μέτρων τα

οποία χρειάζεται  να ληφθούν.  Επί  παραδείγματι,  οι  σχολικές  μονάδες,  σύμφωνα με το  FEMA,

πρέπει  να  εντοπίζουν  και  στη  συνέχεια  να  μειώνουν  πιθανούς  κινδύνους  που  ενδεχομένως  να



εκδηλώνονται στο σχολείο, να αναπτύξουν ειδικό πλάνο συμπεριλαμβανομένου και της εκκένωσης

χώρου σε  επικίνδυνες  καταστάσεις,  να  διαθέτουν  ένα  ειδικό  σχέδιο  για  την  αντιμετώπιση του

κινδύνου και τέλος να ενδυναμώνουν την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι μαθητές.

Από  την  άλλη  μεριά,  στη  Νέα  Ζηλανδία,  πρόσφατη  έρευνα  έδειξε  ότι  υπάρχει  ισχυρή

προληπτική  κουλτούρα  διαχείρισης  κρίσεων  στα  σχολεία  και  ενημέρωση  για  θέματα  που

σχετίζονται με την αντιμετώπιση τους και αυτό φαίνεται και από το νέο project 2016-2019 (Moving

from ‘‘she’ll be right’’ to ‘‘We’re ready’’, Ministry of Civil Defence &  Emergency Management),

που ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2016 και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση

όλης  της  σχολικής  κοινότητας  και  του  κοινωνικού  συνόλου  για  τη  σωστή  και  ουσιαστική

προετοιμασία των σχολείων πριν την εκδήλωση κρίσεων τονίζοντας τη σημασία της ιδιοκτησίας

και του συνεργατικού δικτύου όλων των φορέων της κοινωνίας. 

Στο ίδιο πλαίσιο,  στην περιοχή της Αυστραλίας, από το 2000, έχει εγκαθιδρυθεί η Επιτροπή

συντονισμού  της  Αυστραλίας,  το  IDNDR,  αναπτύσσοντας  μία  στρατηγική  με  σκοπό  την

καλλιέργεια προληπτικής κουλτούρας για την αποτροπή καταστροφών στα σχολεία. Οι στόχοι των

πολιτικών  είναι  τέσσερις  (4)  και  σχετίζονται:  πρώτον,  με  την  ανάπτυξη  και  διατήρηση

συντονισμένων προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας της κοινότητας και της διοίκησης

κρίσιμων  καταστάσεων  μέσω  των  σχολείων,  δεύτερον  με  τη  διευκόλυνση  συστηματικών

εκπαιδευτικών συνεργασιών μεταξύ της διοίκησης κρίσεων και της σχολικής κοινότητας, τρίτον

την υποστήριξη των υπαρχόντων σχολικών προγραμμάτων σπουδών με τρόπο που να ενδυναμώνει

την κατανόηση και την εφαρμογή της συμφωνημένης πολιτικής της Αυστραλίας σχετικά με την

ασφάλεια της κοινότητας και τη διοίκηση κρίσεων. Εν κατακλείδι,  ενδυναμώνεται η δυνατότητα

των σχολικών μονάδων των κρατών και της περιφέρειας να πάρουν πρωτοβουλίες με σκοπό την

ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου (Fitzgerlard, 2001). 

4.2 Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Η  αντιμετώπιση  των  κρίσεων σε  οργανισμούς  εκπαίδευσης  βρίσκεται  σε  επίπεδο

ψηφισμάτων  και  αποφάσεων  και  συμπεριλαμβάνεται  στο  πεδίο  της  Πολιτικής  Άμυνας.

Παραδειγματικά  αναφέρεται,  το  Ψήφισμα  του  Συμβουλίου  και  των  αντιπροσώπων  των

κυβερνήσεων  των  κρατών  μελών,  το  οποίο  συνήλθε  στο  πλαίσιο  του  Συμβουλίου  της  26ης

Φεβρουαρίου 2001  «για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της

πολιτικής άμυνας». Ενδεικτική είναι η αναφορά στη σχέση σχολικού περιβάλλοντος και πολιτικής

άμυνας: «Το συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών...τονίζουν... ότι η

συνεργασία μεταξύ σχολείων και εθνικών κέντρων κατάρτισης, ενεργών στον τομέα της πολιτικής

άμυνας,  θα  πρέπει  να  προχωρήσει  με  ταχύτερο  ρυθμό...». Επίσης,  αναφέρεται  η  Απόφαση  του

Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για τη σύσταση επιτροπής πολιτικής διαχείρισης κρίσεων, όπως



επίσης και η υλοποίηση διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με συμμετοχή και οργανισμών

εκπαίδευσης  (Socrates,  Comenius  κλπ).  Παραδειγματικά αναφέρεται  το πρόγραμμα  “Promoting

School Safety- To ensure security in schools” (Promoting School Safety, 2003).

Τέλος,  αναφέρεται,  η  τριήμερη  Διάσκεψη  της  Ουτρέχτης,  τον  Φεβρουάριο  του  1997  με

αντικείμενο την  Ασφάλεια στο Σχολείο της  οποίας  οι  άξονες  της  συζήτησης περιλήφθηκαν στα

συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε.  λίγους μήνες αργότερα. Το σκεπτικό της απόφασης η

οποία ελήφθη από το Συμβούλιο επισημαίνεται ότι «...η ασφάλεια στο σχολείο μπορεί να θεωρηθεί

ως απόρροια αλλά και ως προϋπόθεση της ποιότητας της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι δεν είναι

δυνατό  να  αναμένεται  παιδεία  επαρκούς  ποιότητας  εάν  δεν  υπάρχει  ανοιχτό  και  ασφαλές

περιβάλλον.» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1997).

Στην περιοχή της Σουηδίας, το σχολείο Kallby Gard από την περιοχή Gotene, έχει αναπτύξει

από το 1994 πλάνο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των μαθητών σε σωματικό και ψυχοκοινωνικό

επίπεδο,  κατά  το  οποίο,  όταν  εκδηλώνονται  σχολικά  ατυχήματα,  αυτά  καταγράφονται  και

ακολουθεί σχετική ανατροφοδότηση σε ειδικές συνεδρίες για να παρθούν μέτρα. Συγκεκριμένα,

δίνεται έμφαση στα ακόλουθα θέματα: εξαερισμός, φωτισμός, καιρικές συνθήκες, λεπτομέρειες του

εργασιακού περιβάλλοντος,  κοινωνικές συναναστροφές των παιδιών,  διαφύλαξη από πυρκαγιές.

(European Agency for safety and health at school, 2011:35). 

Σε  άλλη  Σκανδιναβική  χώρα,  στη  Φινλανδία,  η  αγωγή  υγείας  αποτελεί  από  το  2000,

υποχρεωτικό μάθημα στο Δημοτικό και  στο Γυμνάσιο (ΦΕΚ, 142/2000),  όπως αναφέρεται  στο

European Agency for safety and health at work, (2011:16).

4.3 Σε Ελληνικό Επίπεδο

Στην  Ελλάδα,  η  αντιμετώπιση  των  κρίσεων στους  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς  αποτελεί,

κυρίως, τμήμα της ευρύτερης Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Ο νόμος 3013, που εκδόθηκε την

1η Μαΐου 2002, αναφέρεται στην αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Σε εφαρμογή

του άρθρου 17 του συγκεκριμένου νόμου εκδίδεται στις 10 Απριλίου 2003 η ΥΑ 1299 (2003), που

αφορά  στην  έγκριση  του  Γενικού  Σχεδίου  Πολιτικής  Προστασίας,  με  τη  ονομασία

«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία αφορούν το Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Βάσει των στοιχείων αυτών το ΥΠΕΠΘ, διά εγκυκλίων

του έχει  αναθέσει  υπευθυνότητες  Πολιτικής  Προστασίας  σε  στελέχη  της  εκπαίδευσης.  Επίσης,

σημειώνεται, ότι στο ΥΠΕΠΘ λειτουργεί Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης. Όπως

συνάγεται από τα προαναφερθέντα, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, αναφέρεται μόνο σε

κινδύνους του πεδίου της Πολιτικής Προστασίας. Αλλά και στο επίπεδο αυτό, οι υπηρεσίες αυτές

ποτέ  δεν  κατόρθωσαν να  συνδεθούν  πραγματικά  με  την  κοινωνία.  Πόσο  μάλλον  με  τον  τόσο



ευαίσθητο τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ακόμη τονίζεται η παντελής ανυπαρξία σχεδίων

αντιμετώπισης  κρίσεων στα  σχολεία  και  τα  υπόλοιπα  διοικητικά  επίπεδα  του  συστήματος

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  χώρας  (Σαβελίδης  2006).  Κατόπιν  της  εμφάνισης  έντονων

κρίσεων  στο  ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  (τροχαία  ατυχήματα  Τεμπών  και  Μαλιακού),  η

έλλειψη  σχεδιασμού  αντιμετώπισης  κρίσεων  απασχόλησε  και  την  ίδια  τη  Βουλή  με  αφορμή

ερώτημα  βουλευτή  για  τη  λήψη  μέτρων  σε  σχέση  με  την  έναρξη  εφαρμογής  προγραμμάτων

διαχείρισης  κρίσεων  στα  σχολεία  και  την  εξεύρεση  των  αναγκαίων  πιστώσεων  για  αυτά

(Επερώτηση προς Υπουργό Παιδείας Νο.9022/22.03.06. Θέμα: Διαχείριση κρίσεων στα σχολεία).

Κρίσεις οι οποίοι αφορούν σε ενέργειες έμψυχου δυναμικού διαχειρίζονται ως περιστατικά

ασφαλείας, από οργανισμούς ψυχολογικού, κοινωνιολογικού ή αστυνομικού αντικειμένου, όπως τα

Κέντρα  Διάγνωσης  Αξιολόγησης  &  Υποστήριξης,  τα  Κέντρα  Ψυχικής  Υγείας  ή  τα  Δίκτυα

Κοινωνικής  Υποστήριξης  Νέων.  Για  τις  κρίσεις  αυτές  δεν  υπάρχει  σχεδιασμός  διοικητικής

αντιμετώπισης, με την έννοια της εκτίμησης επικινδυνότητας, της λήψης προληπτικών μέτρων, της

ανατροφοδότησης των διαδικασιών και γενικότερα, της προετοιμασίας γι’ αυτές.

Βεβαίως, αποσπασματικές προσπάθειες διοίκησης ή και διαχείρισης κρίσεων δεν αποτελούν

οργανωμένο σύστημα διοίκησης  κρίσεων το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών

σε κατάσταση κρίσης (Brock et al. 2005 p. xi).

Στο  ελληνικό  προ-τριτοβάθμιο  εκπαιδευτικό  σύστημα  η  διαχείριση  (κι  όχι  η  διοικητική)

κρίσεων αποτελούν  αντικείμενο  συνεδριακών  ανακοινώσεων,  επιμορφωτικών  σεμιναρίων  για

εκπαιδευτικούς και προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους μαθητές. Παραδειγματικά αναφέρονται τα

προγράμματα: «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» και το επιμορφωτικό πρόγραμμα

εκπαιδευτικών  για  τη  «Διαχείριση  Προβλημάτων  στην  Τάξη».  Δεδομένου  όμως  ότι  σ’ έναν

οργανισμό στρατηγική επίδραση έχει ο σχεδιασμός της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (Michiotis

2005b,  p.  34),  τέτοια  προγράμματα  κρίνονται  μεν  ως  αναγκαία,  αλλά  όχι  σαν  διοικητικές

παρεμβάσεις στρατηγικής σημασίας.

Στον  τριτοβάθμιο  χώρο  το  αντικείμενο  των  κρίσεων πραγματεύεται  κυρίως  από  τις

Στρατιωτικές  σχολές,  τα  Οικονομικά-  Διοικητικά  τμήματα,  τα Κοινωνιολογικά και  Ψυχολογικά

τμήματα  και  τα  τμήματα  Υγείας.  Σημειώνεται  ότι  κάθε  μία  από  τις  σχολές  και  τμήματα

αντιμετωπίζει την κρίση ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο κινείται.

Στον ερευνητικό χώρο, εμφανίζεται σημαντική δραστηριότητα η οποία αφορά στις κρίσεις

στο Σχολείο. Τονίζεται όμως, ότι η ερευνητική δραστηριότητα αφορά στη διαχείριση  κρίσεων με

την έννοια του χειρισμού τους και όχι με τη διοικητική οργάνωση των οργανισμών εκπαίδευσης με

σκοπό την αντιμετώπισή τους. Ακόμη τονίζεται ότι οι έρευνες αυτές έχουν ποιοτικό χαρακτήρα και

όχι  ποσοτικό  και  οι  περισσότερες  αφορούν  ανθρωπογενείς  κρίσεις  πχ.  Βία  στο  σχολείο

(Αρτινοπούλου 2001, σ. 85). Το τελευταίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία βάσει



των οποίων θα σταθμιστεί  και  θα οργανωθεί ένα διοικητικό σύστημα διοίκησης αντιμετώπισης

κρίσεων.

Όσον αφορά το μάθημα της αγωγής υγείας, στην ελληνική βιβλιογραφία γίνεται αναφορά ότι

ενσωματώθηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου μόλις το 2001, όταν ήδη σε χώρες, όπως η

Αυστραλία και Η.Π.Α έχει αναπτυχθεί ως εκπαιδευτικό πεδίο. Τα προβλήματα είναι πολλά στην

ελληνική σχολική πραγματικότητα, καθώς υπάρχει έλλειψη κατάρτισης των δασκάλων σε θέματα

Αγωγής  Υγείας,  υπάρχει  πολυπλοκότητα  στο  γνωστικό  αντικείμενο,  δεν  υπάρχει  κατάλληλο

αναλυτικό πρόγραμμα, δεν υπάρχουν κατάλληλες εφαρμογές διδακτικών μεθόδων (Γκούβρα κ.α

2005:5,6)

Αναφορικά  με  την  κατάσταση  της  υλικοτεχνικής  υποδομής  των  σχολείων,  έρευνες  που

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική το 1999 μετά τον σεισμό, έδειξαν

ότι η συντήρηση σε πολλά από τα σχολεία του νομού ήταν ελλειμματική (OECD, 2004:98). Όπως

αναφέρει ο Μπαλτάς, σε ευαίσθητες σεισμογενείς περιοχές, είναι απαραίτητο να έχει εκπονηθεί ένα

ολοκληρωμένο  και  κατανοητό  πλάνο  για  την  αντιμετώπιση  του  σεισμού  για  την

αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική, λειτουργική και οικονομική βελτίωση των σχολικών μονάδων

(OECD, 2004:99). 

4.4 Συμπερασματικά

Οι παραπάνω έρευνες  φαίνεται  να  συνηγορούν  στο  γεγονός  ότι  οι  σχολικές  κρίσεις  στα

σχολεία είναι πολυπαραγοντικές και ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σε παγκόσμιο

επίπεδο και  την  κουλτούρα της  κάθε  χώρας,  η  οποία  τις  αντιμετωπίζει,  είτε  εκ  των προτέρων

προληπτικά, είτε εκ των υστέρων,  μεταγενέστερα και κατασταλτικά.   

Από όλες τις παραπάνω έρευνες μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Αμερική, η Αγγλία

και η Νέα Ζηλανδία διακρίνονται για την πολύ ισχυρή προληπτική κουλτούρα, καθώς παίρνουν

μέτρα εκ των προτέρων και  όχι  κατασταλτικά,  εν αντιθέσει  με την ανατολική  Τουρκία και  τη

Σερβία που φαίνεται  ότι  λειτουργούν κατασταλτικά και  υπολείπονται  σοβαρού σχεδιασμού και

προγραμματισμού.

Στη  χώρα  μας  η  έρευνα  σε  εκπαιδευτικούς  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  σχετικά  με  την

ετοιμότητα διαχείρισης  κρίσεων των σχολικών μονάδων βρίσκεται  σε πρώιμο στάδιο και  είναι

ιδιαίτερα  περιορισμένη.  Έτσι,  η  παρούσα  έρευνα  έχει  σαν  απώτερο  στόχο  να  καλύψει  το

ερευνητικό κενό που υπάρχει σε αυτό το τόσο καίριο ζήτημα. Επιδιώκεται να χρησιμοποιηθούν τα

αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της  σαν ανατροφοδότηση για την εκπαιδευτική κοινότητα και

τον  κρατικό  μηχανισμό  σχετικά  με  την  ετοιμότητα  των  σχολείων  σε  περιπτώσεις  διαχείρισης

κρίσεων. 



Επιπρόσθετα,  η  έρευνα  αποβλέπει  να  παρουσιάσει  την  κατάσταση  που  επικρατεί  στα

ελληνικά  σχολεία  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  σχετικά  με  τα  κρίσιμα  περιστατικά  που  συχνά

συμβαίνουν.  Ειδικότερα,  θα  γίνει  ιδιαίτερη  μνεία  στη  λήψη  προληπτικών  μέτρων,  στην

επιμόρφωση των  εκπαιδευτικών  σε  περιπτώσεις  κρίσεων,  αλλά  και  στην  ύπαρξη  ψυχολογικής

στήριξης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στον απόηχο ενός τραυματικού γεγονότος. Στοιχεία τα

οποία είναι γεγονός πως χρήζουν μελέτης και η διερεύνηση και ανάλυση των οποίων εκλείπει από

την  ελληνική  βιβλιογραφία.  Μέσα  από  την  ανάλυση,  λοιπόν,  αυτών  των  στοιχείων  θα  γίνει

προσπάθεια  να  καταδειχθούν  τα  δυνατά  και  αδύναμα  σημεία  των  σχολείων  αναφορικά  με  τις

ενέργειές τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα κρίσιμο γεγονός και να υπάρξει σε κάποιο

βαθμό καθοδήγηση και βελτίωση σχετικά με την ετοιμότητά τους σε περίπτωση κρίσεων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Εισαγωγικά

Το  παρόν  κεφάλαιο  έχει  στόχο  να  παρουσιάσει  την  τοποθέτηση  του  προβλήματος,  να

καθορίσει τον σκοπό, τους στόχους και τις υποθέσεις της έρευνας και να τονίσει την αναγκαιότητα

διεξαγωγής της παρούσης έρευνας. Στη συνέχεια, αναφέρει τη σπουδαιότητα  και την καινοτομία

του συγκεκριμένου θέματος, αλλά και τις προϋποθέσεις για την επιτυχή διεξαγωγή της  παρούσας

έρευνας. 

2. Προσδιορισμός του ερευνητικού προβλήματος 

Τα σχολικά συστήματα χρειάζεται να είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν όλα τα είδη

των κρίσεων, τόσο εκείνες που μπορούν να προβλέψουν, όσο κι εκείνες που δεν μπορούν. Ωστόσο,

η απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι αυτή που συνδέεται πιο ευρέως με την ανάγκη ενός

σχεδίου διαχείρισης της κρίσης και είναι εκείνη που να αποτελεί τον πιο κατάλληλο ορισμό της

κρίσης για τον υπεύθυνο σχεδιασμού της διαχείρισης της κρίσης από το σχολείο (Brock, Sandoval

&  Lewis  2005,  σ.  17).  Οι  κρίσεις  αποτελούν  ένα  δομικό  στοιχείο  των  σύγχρονων  κοινωνιών

(Mitroff, 2001). Θεωρείται δύσκολο να προβλέψει κανείς με βεβαιότητα, πότε θα συμβεί η κρίση,

με ποιόν τρόπο και γιατί. Οι κρίσεις μπορεί να είναι μικρής ή μεγάλης έκτασης. Οι μικρές κρίσεις

αποτελούν,  στατιστικά,  τη  συντριπτική  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων.  Οι  μικρές  κρίσεις

αντιμετωπίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες, εκτός ίσως από τη

δαπάνη πολύτιμου χρόνου από μερίδα στελεχών του οργανισμού (Σαβαλίδης, 2011). Οι μεγάλες

κρίσεις έχουν άμεσες και οδυνηρές επιπτώσεις, σε ανθρώπινες ζωές, στη φήμη, στην εμπιστοσύνη

του  κοινού,  στην  αξιοπιστία,  την  ιδιοκτησία,  τα  κέρδη  (εφόσον  μιλάμε  για  κερδοσκοπική

οντότητα). Συχνά, όλες αυτές οι επιπτώσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Συνεπώς, οι μεγάλες

κρίσεις, ποτέ δεν περιορίζονται στα όρια της οντότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις μία κρίση είναι

δυνατό να πλήξει ακόμη και την υπόσταση της οντότητας.

Ωστόσο,  το  σχολείο  για  να  λειτουργήσει  αποτελεσματικά,  χρειάζεται  να  συντρέχουν

ορισμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία (Edmonds 1979,

Καψάλης  2005,  Σαΐτης  2008,  Μπενέκος,  Α.,  1989),  προκειμένου  να  είναι  η  σχολική  μονάδα

αποτελεσματική,  πρέπει να διακρίνεται, εκτός των άλλων, και για το καλό εργασιακό περιβάλλον.

Πραγματικά,  η  εύρυθμη  λειτουργία  μιας  σχολικής  μονάδας  παρέχει  τη  δυνατότητα,  στους

εκπαιδευτικούς να εργάζονται απρόσκοπτα και οι μαθητές να είναι αφοσιωμένοι στα μαθήματα

τους.  Επιπλέον,  η  ασφάλεια  στο  σχολείο  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  αποτέλεσμα  αλλά  και  ως

προϋπόθεση της ποιότητας εκπαίδευσης.

Παρά τη μεγάλη σπουδαιότητα του υγιεινού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, στο



ελληνικό σχολείο δεν φαίνεται η διαχείριση κρίσεων να έτυχε της πρέπουσας υποστήριξης από την

Πολιτεία. Άλλωστε σχετικές έρευνες έδειξαν ότι: 

1. «Ο αύλιος χώρος των σχολείων δεν πληροί τις προδιαγραφές ενός ασφαλούς σχολείου». 

2. «Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων δεν ελέγχονται από ειδική κρατική υπηρεσία σε

τακτά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να εκφράζονται αμφιβολίες για το αν και κατά

πόσο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για τα παιδιά και τους δασκάλους που

στεγάζουν»

3. « Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει επιμορφωθεί

και πρακτικά εξασκηθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».

4. «Μολονότι το φαινόμενο της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο: (α)

είναι υπαρκτό και αρκετά διαδεδομένο, και (β) έχει πολλές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική

ανάπτυξη των μαθητών και τη διαδικασία της μάθησης, εντούτοις δεν έχει τύχει ακόμα της

απαιτούμενης  προσοχής  και  δεν  έχουν  διαμορφωθεί  στρατηγικές  πρόληψης  από  τον

αρμόδιο κρατικό φορέα».

5. «Υπάρχει  παντελής  ανυπαρξία  σχεδίων  αντιμετώπισης  κρίσεων  στα  σχολεία  και  τα

υπόλοιπα διοικητικά  επίπεδα  του  συστήματος  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  χώρας»

(Σαβελίδης, 2011:17). 

6. «Οι  σχολικές  μονάδες  της  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου  Τρίπολης

παρουσιάζονται ανέτοιμες αναφορικά με την αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων και

καταστάσεων κρίσης». 

7. «Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο δείγμα της

παρούσας έρευνας δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν πιθανά

περιστατικά κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον». 

8. «Ενώ υπάρχουν στις περισσότερες σχολικές μονάδες σχέδια αντιμετώπισης σεισμών, δεν

υπάρχουν ολοκληρωμένα σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών και κρίσεων». 

9. «Απουσιάζει ο κατάλληλος εξοπλισμός και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών» (Μούλελης,

2015:84). 

Από  τα  παραπάνω  γεννιέται  εύλογα  το  ερώτημα  αν,  και  κατά  πόσο,  τα  σχολεία  της

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  χώρας  μας  λειτουργούν  μέσα  σ’  ένα  ασφαλές  και  υγιεινό

περιβάλλον. Η διερεύνηση αυτής της διάστασης αποτελεί την προβληματική της έρευνας μας, η

οποία με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης και τη χρήση συνέντευξης με μια σειρά υποθέσεων

έχει στόχο να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του

Δήμου Τρίπολης διαχειρίζονται τις κρίσιμες καταστάσεις. 



3. Σκοπός – Στόχοι της έρευνας

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει και να διερευνήσει με βάση τις απόψεις των

εκπαιδευτικών την ετοιμότητα αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης.  Επιπρόσθετος  σκοπός  είναι  να  προβληματίσει  μέσα  από  τα  αποτελέσματα  και

συμπεράσματά της την πολιτεία με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, έτσι ώστε το σχολείο

να αποτελεί ένα ασφαλές και ψυχικά υγιές περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να:  

• εκτιμήσει και να αναδείξει τους κινδύνους πρόκλησης κρίσεων, 

• παρουσιάσει το επίπεδο λήψης προληπτικών μέτρων από την πλευρά των σχολείων και των

εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις κρίσεων, 

• αξιολογήσει το βαθμό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

• διερευνήσει κατά πόσο το σχολείο είναι ένας ασφαλής χώρος για τους μαθητές και τους

εκπαιδευτικούς,

• εξετάσει την παροχή ψυχολογικής στήριξης στους μαθητές πριν αλλά και μετά από ένα

κρίσιμο περιστατικό, 

• καταγράψει τις προτάσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα προβλήματα που υφίστανται

στις σχολικές μονάδες σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση σχολικών κρίσεων και

• προτείνει, βάσει των ερευνητικών δεδομένων, μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων στην

πρόληψη και στη διαχείριση σχολικών κρίσεων.

4. Ερευνητικές Υποθέσεις της έρευνας

Οι ερευνητικές υποθέσεις στις οποίες θα γίνει προσπάθεια να απαντήσει η παρούσα έρευνα

είναι οι ακόλουθες: 

1. (Υ1) Το σχολείο αποτελεί χώρο πρόκλησης ατυχημάτων, και επομένως θλιβερών πολλές

φορές καταστάσεων? 

2. (Υ2) Όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαχειρίζονται έκτακτα περιστατικά,

χρησιμοποιώντας κατάλληλα, οργανωμένα σχέδια?

3. (Υ3) Τα σχολεία  λαμβάνουν επαρκή μέτρα πρόληψης  και  παρέχουν ειδική επιμόρφωση

στους  εκπαιδευτικούς  με  σκοπό  τη  αντιμετώπιση  έκτακτων  αναγκών  και  την  παροχή

πρώτων βοηθειών? 

4. (Υ4) Το περιβάλλον του σχολείου στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί είναι ασφαλές? 

5. (Υ5) Κάθε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχει ψυχολογική στήριξη

σε  μαθητές  και  εκπαιδευτικούς  οι  οποίοι  αντιμετωπίζουν  ψυχικά  τραύματα  εξαιτίας

ατυχημάτων ή άλλων επικίνδυνων περιστατικών? 

6. (Υ6)  Μερικοί  εκπαιδευτικοί  αντιλαμβάνονται  περιστατικά  σχολικού  εκφοβισμού,

υπερκινητικότητα μαθητών, άγχος και αυτοκτονικές τάσεις, φαινόμενα που είναι ιδιαίτερα



σοβαρά  και  επηρεάζουν  το  σχολικό  κλίμα  και  την  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Πως  τα

αντιμετωπίζουν?

7. (Υ7) Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν

οποιαδήποτε κρίση ή έκτακτο περιστατικό στο σχολείο τους?

8. (Υ8) Θα συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Κρίσεων στο

σχολείο τους?

5. Αναγκαιότητα της έρευνας

Παρά την συχνή εμφάνιση καταστάσεων Κρίσης στην εκπαίδευση, σύμφωνα με πολλούς

συγγραφείς  της  Διοίκησης  ή  Διαχείρισης  Κρίσεων  (King  et  al,  1999;  Allen  et  al,  2002),

παρατηρείται  βιβλιογραφικό  έλλειμμα  αναφορικά  στην  παρέμβαση  και  στην  αντιμετώπιση

Κρίσεων  στα  Σχολεία.  Οι  μελέτες  και  οι  συγγραφείς  έχουν  επικεντρωθεί  κυρίως  στην παροχή

σχολικής συμβουλευτικής και στους ανθρώπους της.

Σύμφωνα με τον  Wachter  (2006,  p.  9), ανάμεσα στις περιορισμένες πληροφορίες που είναι

διαθέσιμες, οι περισσότεροι ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο επικεντρώθηκαν περισσότερο σχετικά

με  το  αν  οι  πάροχοι  συμβουλευτικής  αντιλαμβάνονται  υποκειμενικά  ότι  είναι  επαρκώς

προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων. Δηλαδή, οι ερευνητές σήμερα δεν

έχουν  ασχοληθεί  με  την  εξέταση  επειγόντων  ζητημάτων,  όπως  η  τυπική  έναντι  της  άτυπης

παρέμβασης σε κρίσιμα περιστατικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, η επάρκεια της προετοιμασίας, και

οι  δεξιότητες  αυτοαντίληψης  που  είναι  απαραίτητες  για  την  αποτελεσματική  παρέμβαση  στην

Κρίση στα Σχολεία.

 Η  ανάγκη  περαιτέρω  διερεύνησης  του  θέματος  ερευνητικά  είναι  σημαντική  για  την

ευαισθητοποίηση όλης της εκπαιδευτικής και πολιτειακής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι για

ένα τόσο σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την ασφάλεια του μαθητικού δυναμικού στο σχολικό

περιβάλλον που έχει άμεσες επιδράσεις και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δυστυχώς

για αυτό το μείζον θέμα επικρατεί νομοθετικό κενό (Σαΐτης, 2008). 

6. Καινοτομία της έρευνας

Για να αντιληφθεί κανείς την καινοτόμο χροιά της παρούσας έρευνας θα πρέπει να συνδυάσει

τη  στοχοθεσία  της  σε  συνδυασμό  με  κάποιες  απλές  σκέψεις  ενός  πιθανού  ερευνητή  και

συγκεκριμένα:

• Προαναφέρθηκε (King et al, 1999; Allen et al, 2002), η έλλειψη τεκμηριωμένης γνώσης και

ερευνητικών αποτελεσμάτων σε έναν τόσο σημαντικό τομέα της πολιτικής και κοινωνικής

ζωής, της εκπαίδευσης. Επίσης αναφέρθηκε και η παντελής απουσία ερευνητικής δράσης



στη χώρα. Πώς είναι δυνατό να καλυφθεί αυτό το κενό ή έστω να μπουν οι βάσεις για να

καλυφθεί αυτό το κενό;

• Οι στόχοι της παρούσας για να υλοποιηθούν θα πρέπει, πρωταρχικά, να χρησιμοποιηθούν

αξιόπιστες πηγές γνώσεων και εμπειρίας στο αντικείμενο, στον υπό εξέταση τομέα και στην

υπό  εξέταση  περιοχή.  Ποιες  θα  πρέπει  να  είναι  αυτές;  Πώς,  τεκμηριωμένα,  μπορεί  να

θεωρηθούν αξιόπιστες και φερέγγυες;

• Καθημερινά σε όλον τον κόσμο, σε πολιτικό, κοινωνικό, ακόμη και ακαδημαϊκό επίπεδο

ακούγεται  η  λέξη  Κρίση.  Τι  είναι  όμως  τελικά  Κρίση;  Ή έστω τι  είναι  Κρίση  σε  ένα

σημαντικό τομέα της ανθρώπινης διανόησης όπως είναι εκείνος της εκπαίδευσης.

• Κι αν τελικά βρεθεί τι είναι Κρίση και από ποιους παράγοντες μπορεί να προέλθει, πώς

μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς; Να μπορεί να οργανωθεί ένα Σύστημα Αντιμετώπισης

Κρίσεων, αλλά πώς θα είναι δομημένο και ποια θα είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά;

• Μιλάμε  για  Κρίσεις  συνέχεια,  μιλάμε  για  οικονομικές  κρίσεις,  κρίσεις  πανικού,  κρίσεις

σχέσεων,  κρίσεις  πυρετού.  Μιλάμε για κρίσεις  που προέρχονται  από θανάτους,  φυσικές

καταστροφές,  ροζ  σκάνδαλα  και  τρομοκρατικές  ενέργειες.  Μία  λέξη  δύο  συλλαβών

χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  χίλιες  δύο  καταστάσεις,  πολλές  φορές  παντελώς

ετερόκλητες,  πολλές  φορές  εντελώς  ασύνδετες  κι  ασύμβατες.  Τελικά  μπορεί  να

πραγματοποιηθεί  μία  έρευνα  η  οποία  να  ξεκαθαρίζει,  να  ταξινομεί,  να  προσδιορίζει

τουλάχιστον  τις  βασικές  εκφάνσεις  μίας  κρίσης  έστω  για  ένα  τομέα  της  ανθρώπινης

δραστηριότητας όπως είναι η εκπαίδευση;

Οι παραπάνω σκέψεις στοιχειοθετούν και την καινοτόμο χροιά της παρούσας έρευνας.

7. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Η παρούσα έρευνα θα μπορέσει να συμβάλει σε νέες προτάσεις για την διεξαγωγή νέων

ερευνών στη διαχείριση και διοικητική των σχολικών κρίσεων και συγκεκριμένα:

• Η  ίδια  η  υπόσταση  της  παρούσας  και  κυρίως  των  ερευνητικών  αντικειμένων  της  θα

τοποθετήσει  τις  βάσεις  για  περαιτέρω έρευνα  στο συγκεκριμένο αντικείμενο.  Η έρευνα

προσεγγίζει  κυρίως  σε  επίπεδο  βάσης  τις  πτυχές  της  Διοικητικής  των  Κρίσεων  στην

Εκπαίδευση.  Επί  αυτών  των  βάσεων  μπορεί  να  δομηθούν  πάμπολλες  νέες  ερευνητικές

προσεγγίσεις.  Η  λέξη  πάμπολλες  χρησιμοποιήθηκε  για  να  περιγράψει  το  εύρος  των

μελλοντικών ερευνών καθόσον με βάση τα συμπεράσματα της παρούσας τίθενται οι βάσεις

για τουλάχιστον 25 ερευνητικά αντικείμενα,  όσες είναι οι  αντικειμενικές ερωτήσεις  των

ερευνητικών αξόνων της παρούσης.

• Βασικά αντικειμενικά ερωτήματα της παρούσας στοχεύουν στη διερεύνηση της αντίληψης



για  την  ίδια  την  έννοια  της  Κρίσης,  εν  γένει,  σε  Δευτεροβάθμιους  Εκπαιδευτικούς

Οργανισμούς. Το αποτέλεσμα της διερεύνησης μπορεί να αποτελέσει την κατευθυντήρια

γραμμή για τη διερεύνηση του όρου και σε άλλου τύπου Οργανισμούς.

• Η έλλειψη κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα διαχείρισης των σχολικών κρίσεων από

τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργεί έναν προβληματισμό και

μια  βάση  στο  πως  θα  σχεδιαστούν  μελλοντικά  τα  επιμορφωτικά  σεμινάρια  όπου  θα

παρουσιάζονται  όλα  τα  πιθανά  γεγονότα  που  μπορούν  να  προκαλέσουν  κρίσεις  στις

σχολικές μονάδες. 

• Αντιμετωπίζεται  ο  ερευνητικός  προσδιορισμός  βασικών  στοιχείων  της  Δομής  και  του

Στρατηγικού Σχεδιασμού ενός Συστήματος Αντιμετώπισης Κρίσεων. Το αποτέλεσμα μπορεί

να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητική βάση για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, όχι

μόνο στην Εκπαίδευση, αλλά και σε άλλους Διοικητικούς τομείς.

• Η  έρευνα  κατηγοριοποιεί  και  ταυτόχρονα  προσαρμόζει  στην  ελληνική  πραγματικότητα

βασικά  στοιχεία  των  Κρίσεων  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  και  η  μετέπειτα  χρήση  και

αξιοποίησης αυτής της κατηγοριοποίησης.

8. Προϋποθέσεις της έρευνας

Στη παρούσα έρευνα θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων με την ποιοτική μέθοδο και την

χρήση ημιδομημένης συνέντευξης. Τη συγκεκριμένη μέθοδο έρευνας θα την προσαρμόσουμε στους

στόχους  της  έρευνας  αναδιοργανώνοντας  το  πληροφοριακό  υλικό  και  κατατάσσοντάς  το  σε

κατηγορίες με βάση την ενότητα ανάλυσης.  Οι κατηγορίες προέρχονται  από τα δεδομένα στην

επαγωγική ανάλυση περιεχομένου έτσι ώστε οι συγκεκριμένες περιπτώσεις να παρατηρούνται και

στη συνέχεια να συνδυάζονται σε ένα μεγαλύτερο σύνολο ή γενική δήλωση. Αυτή η προσέγγιση

επιλέγεται γιατί η προηγούμενη γνώση δεν είναι επαρκής για το φαινόμενο της διαχείρισης κρίσεων

στα σχολεία και γιατί η γνώση είναι κατακερματισμένη (Elo & Kyngas, 2008). 

Περιλαμβάνει τρεις φάσεις: την προετοιμασία, την οργάνωση και την υποβολή εκθέσεων.

Κύριο  χαρακτηριστικό  όλου  του  περιεχομένου  της  ανάλυσης  είναι  ότι  οι  πολλές  λέξεις  του

κειμένου θα κατηγοριοποιηθούν σε πολύ μικρότερες κατηγορίες περιεχομένου (Weber, 1990). Η

αρχή  πραγματοποιείται  με  τη  διαδικασία  κωδικοποίησης  των  δεδομένων  σε  κατηγορίες.  Οι

δημιουργούμενες κατηγορίες καθορίζονται από τον σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα

και  το  γενικό  θεωρητικό  της  πλαίσιο.  Τα  δεδομένα  έρχονται  σε  αντιπαράθεση  με  αρχικές,

δοκιμαστικές  κατηγορίες  και  ανάλογα  με  το  πόσο  κατάλληλες  είναι  τροποποιούνται  ή

οριστικοποιούνται.  Θα  προσπαθήσουμε  να  κατανοήσουμε  τα  δεδομένα  και  να  μάθουμε  «τι

συμβαίνει» για να αποκτήσουμε αίσθηση του συνόλου (Bernard, 1991, οπ. αναφ. Robson, 2010).



Σκοπός είναι να αναδυθούν τα δεδομένα και γι’ αυτό το γραπτό υλικό θα διαβαστεί αρκετές φορές

ώστε να αποκτήσουμε μια αίσθηση των δεδομένων (Κyngas & Vanhanen, 1999). Η τελική τους

μορφή θα είναι αποτέλεσμα της αλληλόδρασης θεωρίας και δεδομένων.

Στην  παρουσίαση  και  στον  σχολιασμό  των  δεδομένων  θα  παρουσιαστούν  αυτούσια

αποσπάσματα  από  τις  συνεντεύξεις  των  υποκειμένων,  γιατί  είναι  σημαντικό  οι  ερμηνείες  που

αποδώσαμε  να  συσχετίζονται  και  να  απορρέουν  από  τις  ερμηνείες  των  ερωτώμενων  και  στη

συνέχεια να μεταφράζονται σε αυτές με όρους που οι ίδιοι οι ερωτώμενοι είχαν χρησιμοποιήσει

(Κυριαζή, 2005). Αναμφίβολα όμως η παράθεση των αποσπασμάτων θα πρέπει να υπόκειται σε

κανόνες και περιορισμούς που είναι: τα αυτοτελή αποσπάσματα πρέπει να διευκρινίζουν και να

συσχετίζονται με το συνολικό κείμενο, να έχουν σχέση με τα συμφραζόμενα και να συνοδεύονται

από σχόλια και ερμηνείες, να είναι ξεκάθαρα, χρήσιμα, να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον

τρόπο που έγινε η επιμέλειά τους και  να εντάσσονται  στο φυσικό τρόπο με τον οποίο έγινε η

αναφορά  (Cohen-Manion,  1994).  Τέλος,  η  διαδικασία  της  ανάλυσης  και  τα  αποτελέσματα  θα

περιγραφούν με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε οι αναγνώστες να έχουν μια σαφή κατανόηση του

πώς η ανάλυση πραγματοποιήθηκε, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της (GAO, 1996). 

9. Οριοθέτηση του προβλήματος

Η παρούσα έρευνα θα εστιάσει στη μελέτη της ισχύουσας κατάστασης, της ετοιμότητας και

των δυνατοτήτων της σχετικά με την ενδεικνυόμενη αντιμετώπιση των κρίσιμων περιστατικών.

Συγκεκριμένα,  θα  πραγματοποιηθεί  ερευνητική  προσέγγιση  της  υπάρχουσας  διοικητικής

κατάστασης αναφορικά με την αντιμετώπιση των κρίσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θα

διερευνηθούν  αντιλήψεις  για  την  υπάρχουσα  διοικητική  οργάνωση,  το  νομοθετικό  πλαίσιο,  το

σχεδιασμό  αντιμετώπισης  κρίσεων,  τις  τηρούμενες  διαδικασίες,  την  ετοιμότητα,  την

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και του σχολείου που υπηρετούν και θα πραγματοποιηθεί

αξιολόγηση  επικινδυνότητας  πιθανών  αιτιών  και  περιστατικών  πρόκλησης  κρίσεων  αλλά  και

αξιολόγηση μηνυμάτων και μεθόδων αντιμετώπισης κρίσεων. Η ερευνητική αυτή προσέγγιση θα

απευθυνθεί σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι βιώνουν

την καθημερινή εφαρμογή των διοικητικών διαδικασιών της εκπαίδευσης και έρχονατι αντιμέτωποι

συχνά με έκτακτα περιστατικά στο σχολικό τους περιβάλλον.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Εισαγωγικά  

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα ερευνητικά ερωτήματα, στην ποιοτική προσέγγιση

της  έρευνας,  στο  δείγμα  μας,  στη  διεξαγωγή  των  συνεντεύξεων,  καθώς  και  στην  επιλογή  της

ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και στην παρουσίαση των δεδομένων της ερευνάς μας. Η έρευνα

πραγματοποιήθηκε  στο  χρονικό  διάστημα  από  15  Νοεμβρίου  έως  30  Νοεμβρίου  2017  και

συμμετείχαν εκπαιδευτικοί σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η καταγραφή και η ανάλυση των απόψεων τους σχετικά με την ετοιμότητα της διαχείρισης

των  σχολικών  κρίσεων,  αποκτά  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  την  επιστημονική  κοινότητα  που

ασχολείται  με  την  κατάρτιση  Σχεδίου  Διαχείρισης  Κρίσεων.  Επιπρόσθετα  θα  αποτελέσει  μέσο

έκφρασης των εκπαιδευτικών για να ακουστούν οι απόψεις τους, οι προβληματισμοί τους σχετικά

με το περιεχόμενο, τη μορφή και τη διάρκεια των έκτακτων σχολικών περιστατικών και θα δώσει

υλικό  στους  εκπαιδευτές  ενηλίκων  να  διαμορφώσουν  καινούρια  χάραξη  στρατηγικής  για  την

διαχείριση των κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες της εποχής και των εκπαιδευτικών

γενικότερα. 

2. Επιλογή της ποιοτικής προσέγγισης

Η  επιλογή  της  έρευνας  αποτελεί  μια  ενέργεια  κατά  την  οποία  καλείται  ο  ερευνητής  να

διαλέξει, να αλληλεπιδράσει, να αξιολογήσει και να καθορίσει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει

στην  έρευνα  (Wellington,  2000).  Επομένως  γίνεται  αντιληπτό  πως  η  επιλογή  της  ερευνητικής

μεθόδου  σε  μια  έρευνα  δεν  μπορεί  να  είναι  μια  τυχαία  διαδικασία.  Η υιοθέτηση  ποιοτικών  ή

ποσοτικών  μεθόδων  έρευνας,  οι  τεχνικές  της  έρευνας  προσδιορίζονται  από  τα  ερευνητικά

ερωτήματα, τη φύση και τον σκοπό της έρευνας, καθώς και από το θεωρητικό πλαίσιο (Βάμβουκας,

1998). 

 Στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα, γιατί θεωρήθηκε κατάλληλη για τη

συγκέντρωση πληροφοριών και  στοιχείων σχετικά με τις  απόψεις  των εκπαιδευτικών σχολείων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την επιμόρφωση που έλαβαν. Μέλημά μας, μέσα από

την έρευνα, είναι να διερευνήσουμε πώς, γιατί και σε ποιο βαθμό η ετοιμότητα του σχολείου σε

έκτακτες περιστάσεις τους βοήθησε στην αντιμετώπιση, πρόληψη και διαχείριση προβληματικών

καταστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά την σχολική λειτουργία. 

Η  επιλογή  της  ποιοτικής  έρευνας  για  τη  διερεύνηση  συγκεκριμένων  ερωτημάτων,  με  τη

χρήση της συνέντευξης, ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών, θεωρήθηκε η καταλληλότερη από τη

στιγμή που η ποιοτική έρευνα συνεπάγεται μια μελέτη σε βάθος που οδηγεί στη συγκέντρωση

λεπτομερών στοιχείων για πολλαπλές πτυχές των υπό έρευνα περιπτώσεων και διευκολύνεται έτσι



η διαδικασία ανάπτυξης και αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών (Κυριαζή, 2005). 

Ο ερευνητής κάνοντας μια ποιοτική έρευνα εμβαθύνει στον κοινωνικό χώρο που μελετά και

προσπαθεί να δει τα πράγματα από τη σκοπιά των ερευνώμενων (Κυριαζή, 2005). Ο ερευνητής

προσπαθεί  να  γνωρίσει  όσο το  δυνατόν καλύτερα τους  ερευνώμενους,  ούτως  ώστε  να  έχει  τη

δυνατότητα να κατασκευάσει τη πραγματικότητά τους, όπως οι ίδιοι την κατασκευάζουν. Αυτή η

μελέτη σε βάθος αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ποιοτικής μεθόδου και συνδυάζεται με

την  προσπάθεια  αποφυγής  από  τους  ερευνητές  a  priori  κρίσεων,  γεγονός  που  δίνει  μια  άλλη

διάσταση  και  ενδιαφέρον  στην  έρευνα  (Κυριαζή,  2005).  Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους  που

προαναφέρθηκαν, η ποιοτική μέθοδος επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την πραγματοποίηση

της παρούσας έρευνας.

3. Συνέντευξη (Ημι- δομημένη)

Η  συνέντευξη  ως  μια  ερευνητική  μέθοδος  τυπικά  ενέχει  τους  ερευνητές  που  θέτουν  τις

ερωτήσεις και τα άτομα που δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Πρόκειται

για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που καθοδηγείται από τον ερευνητή ή

ερωτώντα  με  στόχο  την  απόσπαση  πληροφοριών  σχετιζομένων  με  το  αντικείμενο  της  έρευνας

(Cohen  & Manion,  1994).  Με  άλλα  λόγια  πρόκειται  για  τη  μέθοδο  που  στόχος  της  είναι  να

σχηματίσει  ένα  «νοητικό  περιεχόμενο»  (Mialaret,  1997),  να  αποκαλύψει  πτυχές  της

προσωπικότητας και να αναγνωρίσει  συμπεριφορές.  Κύριο εργαλείο της είναι  η συνομιλία που

πραγματοποιείται μεταξύ των προσώπων.

 Ανάμεσα σε διάφορα είδη συνεντεύξεων για την πραγματοποίηση της έρευνας μας επιλέξαμε

την ημιδομημένη συνέντευξη που έχει προκαθορισμένες ερωτήσεις, αλλά η διάταξή τους μπορεί να

τροποποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη του συνεντευκτή σχετικά με το τι φαίνεται καταλληλότερο.

Η διατύπωση της ερώτησης μπορεί να αλλάξει και να δοθούν εξηγήσεις, συγκεκριμένες ερωτήσεις

που φαίνονται ακατάλληλες  για κάποιο συγκεκριμένο ερωτώμενο μπορούν να παραλειφθούν, ή να

περιληφθούν πρόσθετες ερωτήσεις (Robson, 2010). Επίσης, βοηθά να βρούμε το πραγματικό νόημα

αυτού που μας ενδιαφέρει και να το κατανοήσουμε καλύτερα, αφού μπορούμε να σκεφτούμε και να

δούμε τον κόσμο, όπως τα άτομα που έδωσαν συνεντεύξεις (Breakwell, 1995). 

Το  συγκεκριμένο  είδος  συνέντευξης  χαρακτηρίζεται  από  ένα  σύνολο  προκαθορισμένων

ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, την

τροποποίηση  του  περιεχομένου  των  ερωτήσεων  ανάλογα  µε  τον  ερωτώμενο  και  ως  προς  την

προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση (Ιωσηφίδης, 2008).  Σύμφωνα µε τον Smith

(1990), η ηµιδοµηµένη συνέντευξη χρησιμοποιείται κυρίως για να αποκτήσουμε µία λεπτομερή

εικόνα για τις  πεποιθήσεις,  τις  στάσεις  και  τις  απόψεις  ενός  ατόμου για ένα  θέμα,  γιατί  όπως



προαναφέρθηκε, επιτρέπει στον ερευνητή περισσότερη ευελιξία. Αυτό μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο

προκειμένου  να  ανιχνεύσουμε  διεξοδικά  και  σε  βάθος  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  για  τα

έκτακτα  περιστατικά  που  συμβαίνουν  στο  σχολείο  τους  και  προτάσεις  για  την  πρόληψη  και

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, λαμβάνοντας πληροφορίες που θα δώσουν απαντήσεις στα

ερευνητικά ερωτήματα που έχουμε θέσει. Ακόμα, ο συνεντευξιαστής προσπαθεί να εμπλουτίσει τη

συζήτηση, ενώ το διάγραμμα της ηµιδοµηµένης συνέντευξης θα πρέπει να καθοδηγεί και όχι να

υπαγορεύει την πορεία της (Αβραµίδης & Καλυβά, 2006). 

Η ποιοτική ηµιδοµηµένη συνέντευξη είναι ένα ευέλικτο και δυναμικό εργαλείο,  το οποίο

είναι µη κατευθυντικό, µη αυστηρά δομημένο και τυποποιημένο, µε ερωτήσεις που επιδέχονται

ανοιχτού τύπου απαντήσεις.

4. Πληθυσμός μελέτης

Στην  ποιοτική  έρευνα,  η  πρόθεση  δεν  είναι  η  γενίκευση  των  αποτελεσμάτων  σε  έναν

πληθυσμό,  αλλά  το  πως  θα  εξελιχθεί  η  διερεύνηση  ενός  κεντρικού  φαινομένου   σε  βάθος.

Επομένως,  ο  ποιοτικός  ερευνητής,  για  να  κατανοήσει  καλύτερα  το  φαινόμενο  αυτό  επιλέγει

σκόπιμα ή με πρόθεση  άτομα ή τοποθεσίες (Creswell, 2011). Επομένως στην ποιοτική έρευνα ο

όρος που χρησιμοποιείται για την ποιοτική δειγματοληψία είναι η σκόπιμη δειγματοληψία. Στη

σκόπιμη δειγματοληψία, ο ερευνητής επιλέγει εκ προθέσεως άτομα και τοποθεσίες για να μάθει ή

να  κατανοήσει  το  κεντρικό  φαινόμενο.  Το  κριτήριο  που  χρησιμοποιείται  για  τη  επιλογή  των

συμμετεχόντων και τοποθεσιών είναι το αν εξασφαλίζουν πλούτο πληροφοριών (Patton, 1990, οπ.

αναφ. Creswell, 2011). 

Ο  πληθυσμός  της  παρούσας  ερευνάς  μας  αποτελείται  από  εκπαιδευτικούς  σχολείων  της

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σ΄ όλα τα σχολεία του Δήμου Τρίπολης και έχουν

αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά στην εκπαιδευτική τους καριέρα. Εξαιτίας του μεγέθους του

πληθυσμού και του χρονικού περιορισμού που αντιμετωπίσαμε για να πραγματοποιηθεί η έρευνα,

επιλέξαμε ένα μικρότερο υποσύνολο του πληθυσμού. Το συγκεκριμένο δείγμα διαθέτει εκείνα τα

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της έρευνας. Η ομάδα αυτή των

εκπαιδευτικών  έχει  κοινά  χαρακτηριστικά,  αρκετά  χρόνια  προϋπηρεσίας,  διαθέτει  συλλογικά

βιώματα και εμπειρίες, ενώ έχουν αντιμετωπίσει από κοινού πολλά προβλήματα που άπτονται των

σχολικών κρίσεων. 

Η  σκόπιμη  δειγματοληψία  προτιμήθηκε,  γιατί  με  αυτή  μπορούμε  να  προσαρμόσουμε  τη

διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και των προβλημάτων τους στις δυνατότητες που έχουμε

(προϋπολογισμός,  διαθέσιμος  χρόνος),  επιλέγοντας  έναν  περιορισμένο  αριθμό  χαρακτηριστικών

και τυπικών περιπτώσεων (Βεργίδης, 2003). Επιλέξαμε δηλαδή μονάδες που θα μας βοηθήσουν να



κάνουμε  συγκρίσεις  και  θα  είναι  σημαντικές  ως  προς  τη  σχέση  τους  με  τα  ερευνητικά  μας

ερωτήματα, τη θεωρία και το είδος των εξηγήσεων που θα αναπτύξουμε (Mason, 2003). 

Το δείγμα μας αποτελείται από 7 εκπαιδευτικούς, διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν

πολυετή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Σκοπός μας μέσα από την πραγματοποίηση της έρευνας

δεν είναι η γενίκευση, αλλά η μελέτη του φαινομένου σε βάθος και η διερεύνηση των απόψεων των

υποκειμένων  ώστε  να  εξαχθούν  χρήσιμα  συμπεράσματα  που  θα  συμβάλλουν  στην  καλύτερη

κατανόηση της διαχείρισης των σχολικών κρίσεων που είναι και το ζητούμενο. 

5. Η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Συνέντευξης

Η  προετοιμασία  της  συνέντευξης  περιλαμβάνει  την  προσπάθεια  του  ερευνητή  να  έχει

σχεδιάσει την πορεία της συζήτησης και να έχει καθορίσει τι θα ρωτήσει και γιατί. Επομένως, η

συνέντευξη είναι σημαντικό να σχεδιαστεί με βάση κάποιους θεματικούς άξονες που πρέπει να

συνάδουν  με  το  στόχο  και  τα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  έχουν  οριστεί  (Creswell,  2011).

Δημιουργήθηκε  επομένως,  ένας  οδηγός  συνέντευξης  με  βάση  πάντα  τους  στόχους  και  τα

ερευνητικά  ερωτήματα της  έρευνάς  μας  και  φυσικά τους  άξονες  προβληματισμού που  θέσαμε

εξαρχής.  Για  κάθε  άξονα  που  σχεδιάσαμε  ορίσαμε  σχετικές  ερωτήσεις  που  σκοπό  είχαν  να

υποβληθούν στα υποκείμενα. Οι άξονες πάνω στους οποίους στηριχθήκαμε για τη πραγματοποίηση

της συνέντευξης ήταν: 

Α) Γενικά στοιχεία για τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί και τον αριθμό

των μαθητών που φοιτούν σ΄ αυτό.

Β) Προσδιορισμός του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών

Γ) Υπάρχουσα Στοιχεία Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο

Δ) Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών και του συγκεκριμένου σχολείου στο να διαχειριστούν μια 

σχολική κρίση και

Δ) Προτάσεις των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών/ 

κρίσεων στο χώρο του σχολείου

Αυτοί οι άξονες δε διαμόρφωσαν έναν αυστηρά καθορισμένο κατάλογο ερωτήσεων. Έδωσαν

στη συνέντευξη ένα χαρακτήρα προσαρμογής στις ανάγκες της έρευνας μέσα από τη συνέντευξη

με κάθε ερωτώμενο. Έτσι, έγιναν μικροαλλαγές στις ερωτήσεις ώστε να καλυφθεί το ζητούμενο

θέμα και να παραχθεί διαφωτιστικό και πλούσιο υλικό. 

Στη  συνέχεια,  ήρθαμε  σε  επαφή  με  τα  υποκείμενα  της  έρευνας  μέσω  τηλεφωνικής

επικοινωνίας  και  ενημερώθηκαν  για  τα  στοιχεία  μας,  το  θέμα  της  έρευνας,  τη  διάρκεια  της

συνέντευξης και την τήρηση της ανωνυμίας στη διαχείριση των πληροφοριών. Κατά την πρώτη μας

επικοινωνία  με  τα  υποκείμενα  έχει  μεγάλη  αξία  η  εντύπωση  που  θα  τους  δημιουργήσει  ο



συνεντευκτής,  γιατί  είναι  αυτή  που  θα  επηρεάσει  τη  θετική  ή  αρνητική  ανταπόκρισή  τους

(Κυριαζή, 2005). Για αυτό τον λόγο προσπαθήσαμε εξαρχής, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας

μας, να είμαστε όσο πιο σαφείς γίνεται για τους σκοπούς της συνέντευξης και γιατί επελέγησαν οι

συγκεκριμένοι να δώσουν συνέντευξη, ώστε να μειωθεί η επιφυλακτικότητα και η ανησυχία τους.

Για να διώξουμε κάθε άγχος και αμφιβολία προετοιμάσαμε και  τους επιδώσαμε μια επιστολή στην

αρχή της συνέντευξης που περιέγραφε όλες τις παραπάνω πληροφορίες.  

Επιπρόσθετα ενημερώσαμε τα υποκείμενα πως η συνέντευξη που θα δοθεί θα καταγραφεί

μέσω μαγνητοφώνου και τους εξηγήσαμε πως αυτό είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί, γιατί

εξασφαλίζει την πιστή αναπαραγωγή των λεγομένων των ίδιων. Δόθηκαν οι απαραίτητες εγγυήσεις

ότι η συνέντευξη μπορεί να διακοπεί στο σημείο που τα υποκείμενα δεν θα αισθανθούν άνετα ή ότι,

ακόμα και αν καταγραφούν κάποιες απόψεις τους μπορούν να ζητήσουν να μη δημοσιοποιηθούν.

Επίσης, τους αναφέραμε ότι πριν από τη χρήση και τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης, θα τους

δοθεί ένα αντίγραφο. 

Τέλος, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της συνέντευξης να πραγματοποιηθεί στον χώρο εργασίας

του κάθε υποκειμένου, με ραντεβού σε καθορισμένη ημέρα και ώρα που τα ίδια τα υποκείμενα

καθόρισαν, προκειμένου να μην διαταραχθεί το καθημερινό τους πρόγραμμα. Όλες αυτές ήταν οι

ενέργειες που κάναμε, για να αισθανθούν τα υποκείμενα πιο χαλαρά και ανοικτά με τη διαδικασία

της συνέντευξης, αφού κάποια από αυτά δεν ήταν εξοικειωμένα. 

Προκειμένου να  ελέγξουμε πως το σχέδιο της  συνέντευξης  είναι  αποτελεσματικό και  δεν

δημιουργούνται  σοβαρά  προβλήματα  ή  δυσκολίες  κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης

πραγματοποιήσαμε μια πιλοτική συνέντευξη διάρκειας μίας ώρας. Η εκπαιδευτικός που συμμετείχε

στη συνέντευξη δεν διέκρινε κάποιες δυσκολίες με τις ερωτήσεις και απάντησε εύκολα σε αυτές

χωρίς  να  έρθει  σε  δύσκολη  θέση.   Η  πραγματοποίηση  της  πιλοτικής  έρευνας  αναδεικνύει  τη

σπουδαιότητας  της  επικοινωνίας  μεταξύ  του  ερευνητή  και  των  υποκειμένων,  ελέγχεται  η

μαγνητοφώνηση,  η  αντοχή των συμμετεχόντων και  ο  βαθμός  της  αποδοχής  τους  στην έρευνα

(Ιωσηφίδης-Σπυριδάκης, 2006). 

6. Φερεγγυότητα και Αξιοπιστία της έρευνας

Οι ποιοτικές έρευνες στον χώρο της εκπαίδευσης, ίσως πολύ περισσότερο από τις ποσοτικές

έρευνες, έτυχαν και συνεχίζουν να τυγχάνουν πολύ μεγάλης κριτικής για τη φερεγγυότητα και την

αξιοπιστία  τους.  Οι  ποιοτικές  έρευνες  έχουν  κατηγορηθεί  ότι  δεν  χρησιμοποιούν  αυστηρές

ερευνητικές διαδικασίες, αλλά μάλλον πιο «ήπιες» και ότι τα ευρήματά τους είναι αποκυήματα

φαντασίας, και όχι επιστήμη (Robson, 2011).

Η  ανάπτυξη  της  φερεγγυότητας  στην  ποιοτική  έρευνα  αποτελεί  μια  στρατηγική

ενδυνάμωσης των αποτελεσμάτων. Φερεγγυότητα σημαίνει ότι το ερευνητικό εργαλείο πραγματικά



εντοπίζει, παρατηρεί ή μετρά αυτό που θέλουμε, με άλλα λόγια μετρά με ακρίβεια εκείνο για το

οποίο έχει κατασκευαστεί (Βάμβουκας, 1998, Mason, 2003). Στην ποιοτική έρευνα η φερεγγυότητα

αναφέρεται στο κατά πόσο τα δεδομένα, η ανάλυσή και η ερμηνεία τους ανταποκρίνονται στις

απαιτήσεις  της  έρευνας,  αντιστοιχούν  στην  κοινωνική  πραγματικότητα  ή  απαντούν  με  επαρκή

τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα. Έτσι λοιπόν βασικές προϋποθέσεις για τη συλλογή έγκυρων

δεδομένων  και  αποτελεσμάτων  είναι:  αυτός  που  παίρνει  τη  συνέντευξη να  είναι  άγνωστος  σε

εκείνον που την δίνει, η διασφάλιση της ανωνυμίας εκείνου που δίνει τη συνέντευξη, ο ερευνητής

να  είναι  επιδέξιος  στη  δημιουργία  αρμονικών  ανθρώπινων  σχέσεων  και  να  διατηρεί  κατά  τη

διάρκεια της συνέντευξης ατμόσφαιρα άνεσης και εμπιστοσύνη (Βάμβουκας, 1998).

Η αξιοπιστία συμβάλλει στην ενδυνάμωση των αποτελεσμάτων σε μια ευέλικτη έρευνα και

αναφέρεται στην ισχύ του μεθοδολογικού σχεδιασμού, στην ποιότητα των δεδομένων τα οποία

συλλέχθηκαν κατά τη διάρκειά της και στο πώς αυτός ο σχεδιασμός και τα συγκεκριμένα δεδομένα

οδηγούν σε αληθινά και  άξιας  εμπιστοσύνης ευρήματα,  υπό την έννοια ότι  αναπαριστούν την

πραγματικότητα.  Στόχος  της  αξιοπιστίας  σε  μια  ποιοτική  έρευνα  είναι  να  υποστηρίξει  το

επιχείρημα ότι τα πορίσματα της έρευνας αξίζουν την προσοχή (Levin & O’ Donnel, 1999, Lincoln,

2001). 

Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας είναι εκείνα

που  αναπτύχθηκαν  από  τους  Lincoln  et  Guba  (1985).  Αυτά  είναι:  η  αξιοπιστία,  η

προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η γνησιότητα. Από την πλευρά εδραίωσης της

αξιοπιστίας,  οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα

έχουν προσδιοριστεί και περιγράφονται με ακρίβεια. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα

των  στοιχείων  με  την  πάροδο  του  χρόνου  και  κάτω  από  διαφορετικές  συνθήκες.  Η

προσαρμοστικότητα  αναφέρεται  στην  αντικειμενικότητα,  δηλαδή,  το  ενδεχόμενο  αντιστοιχίας

μεταξύ δυο ή περισσότερων ανεξάρτητων ατόμων για την ακρίβεια των δεδομένων. Η δυνατότητα

μεταφοράς αναφέρεται στη δυνατότητα γενίκευσης ή μεταφοράς των συμπερασμάτων σε άλλες

ομάδες. Και τέλος, η αυθεντικότητα αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο οι ερευνητές, δίκαια και

πιστά, δείχνουν μια σειρά από δεδομένα. 

Στην προσπάθεια απαλοιφής των κινδύνων που ελλοχεύουν για την αξιοπιστία μιας ποιοτικής

έρευνας, ο ερευνητής είναι σημαντικό να έχει οργανώσει πολύ καλά τη συνέντευξη, με την ίδια

δομή  και  συνοχή  λέξεων  και  ερωτήσεων  για  καθέναν  ερωτώμενο.  Κάθε  άτομο  που  δίνει

συνέντευξη χρειάζεται να κατανοήσει την ερώτηση με τον ίδιο τρόπο (Silverman, 2014).  

Οι  ερευνητές  ελέγχουν  τα  ευρήματά  τους  με  τους  συμμετέχοντες  στη  μελέτη  για  να

διαπιστωθεί  η  ακρίβειά  τους.  Μέσα  από  τη  διαδικασία  αυτή  ο  ερευνητής  ζητά  από  έναν  ή

περισσότερους συμμετέχοντες στη μελέτη να ελέγξουν την ακρίβεια της αναφοράς. Με αυτό τον

τρόπο  ο  ερευνητής  δίνει  αξία  στις  αντιλήψεις  και  στη  συμβολή  των  συμμετεχόντων   και



απομακρύνεται το ενδεχόμενο μεροληψίας από την πλευρά του (Creswell, 2011). 

7. Ανάλυση περιεχομένου 

Η  ποιοτική  ανάλυση  του  περιεχομένου  είναι  μια  ερευνητική  τεχνική  που  επιτρέπει  την

εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων από τα δεδομένα μας και τα συμφραζόμενά τους (Krippendorff,

2004). Οι έρευνες που ακολουθούν την τεχνική αυτή διευκολύνουν τη συστηματική διερεύνηση

του κειμένου, καθώς δίνεται βάση στα βασικά θέματα που καλύπτει το κείμενο, στη συγκριτική

τους σημασία, στον χώρο ή στον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτά καθώς και σε άλλα στοιχεία του

περιεχομένου που επιτρέπουν στον ερευνητή να περιγράψει το μήνυμα σε σχέση με τις κατηγορίες

που έχουν ενδιαφέρον για αυτόν δείχνοντας ενδιαφέρον όχι μόνο για ότι παρουσιάζεται συχνά,

αλλά και για ότι αξιολογήθηκε ως ενδιαφέρον και μοναδικό (Κυριαζή, 2005). 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου, γιατί ταιριάζει με

τους  στόχους  της  έρευνας,  με  το  ερευνητικό μας  εργαλείο  και  τα ερευνητικά  ερωτήματα,  ενώ

συμβαδίζει και με την ποιοτική έρευνα η οποία χαρακτηρίζεται από λεπτομέρεια και μελέτη σε

βάθος  μικρών δειγμάτων (Ιωσηφίδης,  2008).  Επίσης,  η  ποιοτική  μέθοδος  είναι  κατάλληλη για

μελέτες μικρής κλίμακας και μπορεί να θεωρηθεί σωστή επιλογή από μεταπτυχιακούς φοιτητές που

ασχολούνται με την έρευνα (Creswell, 2011). 

 Τα  δεδομένα  της  έρευνάς  μας  προήλθαν  από  μαγνητοφωνημένες  συνεντεύξεις.  Οι

συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και δημιουργήθηκε ένα σύνολο δεδομένων που οργανώθηκε

και ταξινομήθηκε. Πρόθεσή μας ήταν, πέρα από την ανάγνωση των δεδομένων, να επιχειρηθεί και

μια ερμηνευτική προσέγγισή τους που θα είναι σε θέση να επιφέρει την κατανόηση των θέσεων και

των απόψεων των υποκειμένων (Mason, 2003).

Στην παρουσίαση και στον σχολιασμό των δεδομένων κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιαστούν

αυτούσια αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των υποκειμένων, γιατί είναι σημαντικό οι ερμηνείες

που αποδώσαμε να συσχετίζονται και να απορρέουν από τις ερμηνείες των ερωτώμενων και στη

συνέχεια να μεταφράζονται σε αυτές με όρους που οι ίδιοι οι ερωτώμενοι είχαν χρησιμοποιήσει

(Κυριαζή, 2005). Η αυτούσια παράθεση αποσπασμάτων από τα αναλυμένα κείμενα υποστηρίζουν

και  ενισχύουν  την  ερμηνευτική  προσπάθεια  των  ποιοτικών  ερευνητών  και  τους  προσδίδει

αξιοπιστία (Krippendorff, 2004). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του συνεχούς αιτήματος για δεοντολογικό χειρισμό των

ερευνητικών  πρακτικών  και  της  δέσμευσης  για  εμπιστευτικότητα  των  στοιχείων,  κρίθηκε

απαραίτητο  να  σβηστούν  από  τα  αυτολεξεί  αποσπάσματα  τα  ονόματα  των  ατόμων  και  των

σχολικών μονάδων και οτιδήποτε άλλο θα οδηγούσε στη μη τήρηση των δεσμεύσεών μας. Για να

προστατευθεί  επομένως  η  ανωνυμία  των συμμετεχόντων κάθε  εκπαιδευτικός  πήρε ένα  γράμμα

(από το Α έως το Η) και δεν υπήρξε καμία αναφορά στην ειδικότητα των ερωτώμενων.



ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό  παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπως αυτά

προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, μέσω της συνέντευξης. Η παρούσα μελέτη

στόχευε στη διερεύνηση και αποτύπωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την

αντιμετώπιση των σχολικών κρίσεων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Τρίπολης.

Από τα δεδομένα των συνεντεύξεων και τις κατηγορίες που συστήσαμε, προχωρήσαμε σε

ποιοτική  ανάλυση  περιεχομένου,  καθώς  η  ποιοτική  ανάλυση  περιεχομένου  βασίζεται  στην

παρουσία ή την απουσία χαρακτηριστικών στοιχείων του περιεχομένου και δεν ενδιαφέρεται απλά

για το περιεχόμενο της επικοινωνίας, αλλά για την αντανάκλαση των βαθύτερων φαινομένων τα

οποία προέρχονται από αυτό. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην κατηγοριοποίηση του υλικού μας

χρησιμοποιώντας ως μονάδα ανάλυσης το θέμα, δηλαδή τη βασική ιδέα η οποία αναπτυσσόταν στο

σύνολο  των  εκάστοτε  κειμένων  ή  στα  μέρη  των  κειμένων.  Η  κατηγοριοποίηση  του  υλικού

βασίστηκε στον σκοπό της έρευνας, καθώς και στο θεωρητικό της υπόβαθρο (Κυριαζή, 2005). 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η ανάλυση των συνεντεύξεων στηρίχθηκε σε τέσσερις

βασικούς  άξονες,  όπως  έχουν  αναφερθεί  και  προηγουμένως.  Κάθε  άξονας  αποτελείται  από

μικρότερες  κατηγορίες  οι  οποίες  έχουν  άμεση  σχέση  με  τις  ερωτήσεις  που  τέθηκαν  στους

εκπαιδευτικούς και μέσων αυτών θα γίνει η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων.

2. Γενικά Στοιχεία

Όπως  έχει  αναφερθεί  και  παραπάνω,  ο  πληθυσμός  της  έρευνας  αποτελούν  επτά  (7)

εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στον Δήμο Τρίπολης. Αξίζει να

αναφερθεί  ότι  στον  Δήμο  Τρίπολης  λειτουργούν  τέσσερα  (4)  Ημερήσια  Γυμνάσια  και  Γενικά

Λύκεια, ένα (1) Επαγγελματικό Λύκειο -ΕΠΑΛ και ένα (1) Νυχτερινό Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι

ερωτώμενοι  ήταν από όλα τα ανωτέρω και  οι  ειδικότητες  που επιλέχθηκαν ήταν διαφορετικές

μεταξύ τους για τον λόγο ότι είναι σημαντικό να δούμε πως βλέπουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί τη

διαχείριση των κρίσεων στο σχολικό τους χώρο, κατά πόσο είναι έτοιμοι στην αντιμετώπισή τους,

τι γνωρίζουν και τι προτείνουν για την καλύτερη διαχείριση των.

Επομένως,  οι  ειδικότητες  των  εκπαιδευτικών  είναι  ΠΕ  Αγγλικής  Φιλολογίας,  ΠΕ

Οικονομολόγων,  ΠΕ Μαθηματικών,  ΠΕ Φυσικών,  ΠΕ Φυσικής  Αγωγής,  ΠΕ Φυσικών και  ΠΕ

Φιλολογίας. Όσον αφορά τον τύπο σχολείου που υπηρετούν είναι οι τέσσερις (4) υπηρετούν σε



Ημερήσια Γυμνάσια, ένας (1) σε Επαγγελματικό Λύκειο και δυο (2) σε Γενικά Λύκεια. Ο αριθμός

των μαθητών που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυμαίνεται από 220 έως και 450.

3. Δημογραφικά Στοιχεία

Αναφορικά με το Φύλο των εκπαιδευτικών οι τρεις (3) είναι γυναίκες και οι τέσσερις (4)

άνδρες. Ως προς την Ηλικία, οι μισοί είναι ηλικίας μεταξύ 41-50 και τρεις (3) είναι ηλικίας πάνω

των 51  ετών.  Όσον αφορά  την Οικογενειακή  Κατάσταση,  τέσσερις  (4)  εκ  των  επτά  (7)  είναι

Έγγαμοι και οι υπόλοιποι τρεις (3) Άγαμοι. 

Ως προς τα Χρόνια Προϋπηρεσίας, στην εκπαίδευση κυμαίνονται με τον μικρότερο αριθμό

σε έξι (6) έτη, με τον μεγαλύτερο αριθμό τριάντα τέσσερα (34) έτη, ενώ ο Χρόνος Παραμονής στο

ίδιο σχολείο κυμαίνεται από ένα (1) έτος έως και τριάντα (30) έτη.

Αναφορικά με τις Επιπλέον Σπουδές, εκτός του βασικού πτυχίου, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι

τρεις  (3)  από  τους  επτά  (7)  εκπαιδευτικούς  κατέχουν  Μεταπτυχιακό  Τίτλο  Σπουδών  και

συγκεκριμένα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Δημόσια Διοίκηση και Σπουδές στην Εκπαίδευση,

ενώ ένας (1) εκπαιδευτικός έχει παρακολουθήσει Σεμινάρια Πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ.

Ως προς την Σχέση Εργασίας οι μισοί και παραπάνω είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι τρεις

(3) είναι αναπληρωτές.

4. Γ. Ζητήματα Διαχείρισης Κρίσεων στα Σχολεία

Στον άξονα αυτό, με τις ερωτήσεις που υπάρχουν (από την ερώτηση 9 έως και την ερώτηση

20), βασική μας επιδίωξη είναι να δούμε τα ζητήματα που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των

διάφορων έκτακτων περιστατικών στον χώρο του σχολείου σε θέματα που αφορούν κυρίως τα

φυσικά  φαινόμενα  (πχ  σεισμοί,  πυρκαγιές  κλπ),  σε  θέματα  σχολικού  εκφοβισμού,  άγχους,

υπερκινητικότητας και τάσεις αυτοκτονίας και ποιοι είναι αρμόδιοι για την διαχείρισή τους. 

Ξεκινώντας από την ερώτηση “Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας?

Αν Ναι ποιές είναι οι συχνότερες?” , οι απαντήσεις που λάβαμε από όλους τους εκπαιδευτικούς

ήταν ότι όλοι έχουν αντιμετωπίσει κρίσεις στο σχολείο τους, όπως είναι ξυλοδαρμοί, σπρωξίματα

μεταξύ μαθητών,  κατάγματα,  εκδορές,  επιθετική  συμπεριφορά,  κρίσεις  επιληψίας,  αιμορραγίες,

μικροτραυματισμοί, πτώσεις στο μάθημα της φυσικής αγωγής κλπ. Μάλιστα εντύπωση προκαλεί η

παρακάτω απάντηση ενός εκπαιδευτικού:

“Έχω  αντιμετωπίσει  ένα  σοβαρό  τραυματισμό  μαθητή  που  κατέληξε  σε  μόνιμη  αναπηρία,  μια

περίπτωση επίθεσης με μαχαίρι από εξωσχολικό σε μαθητή, πολλές περιπτώσεις μικροτραυματισμών

στο  χώρο  του  σχολείου  ή  στα  πλαίσια  εκδρομών  καθώς  και  ορισμένες  περιπτώσεις  άσκησης

σωματικής  και  λεκτικής  βίας  μεταξύ  μαθητών.  Αυτές  οι  τελευταίες  είναι  και  οι  συχνότερες  ενώ

αμέσως μετά έρχονται οι τραυματισμοί.” (Εκπαιδευτικός Η, άνδρας, ηλικία 41-50, 21 χρόνια στην



εκπαίδευση, μόνιμος)

Στην ερώτηση “Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?”,

τρεις (3) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται στην απροσεξία των

μαθητών, στην αμέλεια των υπευθύνων και κακή υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών χώρων. Δύο

(2) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι η ελλιπής επιτήρηση και η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας

από  εκπαιδευτικούς  και  μαθητές  οδηγούν  στην  δημιουργία  ατυχημάτων.  Μία  απάντηση  ενός

εκπαιδευτικού που συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω είναι και η παρακάτω:

“Τα ατυχήματα στο σχολείο μας οφείλονται κυρίως σε τρεις παράγοντες: πρώτον στην απροσεξία και

τη βιασύνη των μαθητών να παίξουν και να τρέξουν στο διάλειμμα δεύτερον στην έλλειψη ικανών και

έγκαιρων μέτρων προστασίας  των μαθητών ώστε  να   αποφευχθούν  οι  πτώσεις  και  τρίτων στην

απαράδεκτη και χρονίζουσα ακατάλληλη υλικοτεχνική κτιριακή δομή του σχολείου το οποίο κρύβει

παγίδες για τους μαθητές.” (Εκπαιδευτικός Α, άνδρας, ηλικία 41-50, 10 χρόνια στην εκπαίδευση,

αναπληρωτής)

 Στην ερώτηση “Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που

γίνονται εντός του σχολείου και γιατί?”, τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι τον πρώτο λόγο

πρέπει  να  τον  έχει  ο  Διευθυντής  του  σχολείου  και  ο  Εφημερεύων  καθηγητής,  ενώ  δυο  (2)

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι χρειάζεται έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό με ιατρικές γνώσεις,

όπως  νοσηλευτές  και  ιατρούς,  αλλά  και  οι  γονείς  που  θα  πρέπει  να  συμβουλεύουν και  να

καθοδηγούν τα παιδιά τους από τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο σχολείο. Μία απάντηση ήταν και η

παρακάτω:

“Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία σε κάθε πόλη με ειδικούς της υγείας και σε

συνεργασία με την υπηρεσία ανηλίκων του δικαστηρίου.” (Εκπαιδευτικός Γ, άνδρας, ηλικία 50 και

άνω, 34 χρόνια στην εκπαίδευση, μόνιμος)

Στην  ερώτηση  “Πώς  αντιμετωπίζετε  τις  έκτακτες  ανάγκες  (π.χ.  πυρκαγιές,  σεισμούς,

πλημμύρες  κ.α.)  όταν  συμβούν  στο  σχολείο  σας?”,  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  απάντησαν ότι  στα

σχολεία που υπηρετούν υπάρχει Σχέδιο αντιμετώπισης σεισμών και σε δυο (2) σχολεία Σχέδιο

αντιμετώπισης πυρκαγιών με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ για τις υπόλοιπες

φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Σημαντική παρατήρηση ότι δυο

(2) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι στα σχολεία τους γίνονται ασκήσεις εκκένωσης σχολικού χώρου

σε περίπτωση σεισμού στην αρχή κάθε έτους.

Στην ερώτηση “Με τι είδη/ μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών?” οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν ότι σ΄ όλα τα σχολεία

υπάρχουν  πυροσβεστήρες  και  φαρμακείο,  ενώ  σε  τρία  σχολεία  υπάρχουν  επιπλέον  φακοί,

σφυρίχτρες, σάκοι ταξιδίων και αισθητήρες νερού.  

Στην  ερώτηση  “Σε  ποια  γνωστικά  αντικείμενα  θα  επιθυμούσατε  να  παρακολουθήσετε



προγράμματα επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ώστε  να αποκτήσετε  γνώσεις και

δεξιότητες  κατάλληλες  για  την  αντιμετώπιση  των  έκτακτων  περιστατικών?”  όλοι  οι

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν μαθήματα και σεμινάρια παροχής

Πρώτων Βοηθειών, ένας (1) εκπαιδευτικός απάντησε ότι θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει και

σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα ψυχολογίας και συμπεριφοράς εφήβων.

Στην  ερώτηση  “Κατά  τη  γνώμη  σας,  ποιες  πιστεύετε  αρμόδιες  υπηρεσίες  μπορούν  να

βοηθήσουν  στη  δημιουργία  ενός  ασφαλούς  εργασιακού περιβάλλοντος  στο σχολείο  σας?”  οι

απαντήσεις που δόθηκαν από όλους τους εκπαιδευτικούς είναι το Υπουργείο Παιδείας, ο Δήμος, η

Περιφέρεια,  Υγειονομικές  Αρχές,  Νοσοκομείο,  Κέντρο  Ψυχικής  Υγείας,  Αστυνομία  και

Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην ερώτηση  Πώς μπορεί το σχολείο σας να συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις ενός

ασφαλούς  εργασιακού  περιβάλλοντος?”,  οι  απαντήσεις  που  πήραμε  ήταν  ποικίλες,  όπως  να

υπάρχουν σιδερένια κιγκλιδώματα στα παράθυρα, κλειδαριές ασφαλείας, επισκευές των κτιριακών

εγκαταστάσεων,  να  γίνεται  σωστή  εφημέρευση,  να  υπάρχει  σχολικός  φύλακας,  φωτισμός  την

νύχτα,  να  τηρούνται  τα  μέτρα  ασφαλείας  από  μαθητές  και  εκπαιδευτικούς.  Ενώ  όλοι  οι

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ο σχεδιασμός έκτακτων περιστατικών θα βοηθούσε στην ασφάλεια του

σχολικού περιβάλλοντος. Τα ανωτέρω ενισχύονται και από την παρακάτω απάντηση:

“Το σχολείο θα πρέπει να έχει σχεδιάσει πως θα αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες και σε τακτά

χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε δοκιμές ελέγχοντας την ετοιμότητα των συμμετεχόντων και την

πληρότητα των σχεδίων. Επίσης να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας που μαθητές- εκπαιδευτικοί έχουν

προαποφασίσει”  (Εκπαιδευτικός  Δ,  γυναίκα,  ηλικία  51  και  άνω,  34  χρόνια  στην  εκπαίδευση,

μόνιμη)

Στην  ερώτηση  “Ως  γνωστό,  απροσδόκητα  γεγονότα  (π.χ.  θάνατος  μαθητή/των,

εκπαιδευτικού/ων),  διαταράσσουν  και  αναστατώνουν  την  ψυχική  υγεία  των  μαθητών  και

εκπαιδευτικών.  Αν  είχατε  απροσδόκητο  γεγονός  (ή  γεγονότα)  στο  σχολείο  σας,  πώς  θα  τα

αντιμετωπίζατε?” όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι θα ζητούσαν τη συνδρομή και την βοήθεια

ειδικού και  εξειδικευμένου  προσωπικού,  όπως  ψυχολόγου και  κοινωνικού  λειτουργού.  Δύο  (2)

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι θα ενημέρωναν τους γονείς του μαθητή και ένας (1) εκπαιδευτικός ότι

θα συζητούσε και θα στήριξε τους μαθητές αυτούς που θα διαταράσσονταν η ψυχική τους υγεία.

Πολύ φιλοσοφική απάντηση είναι και αυτή που λάβαμε παρακάτω:

“Σε περίπτωση απροσδόκητου γεγονότος όπως απώλεια μαθητή ή εκπαιδευτικού, θα αντιμετώπιζα το

πρόβλημα της ψυχικής διαταραχής των μαθητών με την μέθοδο της προσέγγισης. Δηλαδή θα εντόπιζα

τους μαθητές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, και θα τους εξηγούσα πως ένα απροσδόκητο γεγονός

σαν και αυτό είναι μέσα στη ζωή μας, και κατ’ επέκταση ο θάνατος είναι μέσα στις ζωές μας. Επίσης

θα εξηγούσα στους μαθητές μας το πόσο σημαντική είναι η ζωή μας / τους και πως θα πρέπει να ζουν



την κάθε στιγμή. Επίσης σε περίπτωση που υπήρχε πρόβλημα σοβαρό με την ψυχική διάθεση μαθητή

ή μαθητών, θα απευθυνόμουν σε ειδικούς ψυχολόγους και συμβούλους αλλά και τους γονείς  ώστε να

με κατευθύνουν ως προς την ορθή αντιμετώπιση του θέματος.” (Εκπαιδευτικός Α, άνδρας, ηλικία

41-50, 10 χρόνια στην εκπαίδευση, αναπληρωτής)

Στην  ερώτηση  “Κατά  τη  διάρκεια  της  εκπαιδευτικής  σας  υπηρεσίας  έχετε  αντιληφθεί

περιστατικά  σχολικού  εκφοβισμού  (Bullying);  Πως  τα  αντιμετωπίζετε?”  οι  απαντήσεις  που

λάβαμε ήταν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν συναντήσει περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και ότι

όλοι επεμβαίνουν άμεσα και συγκεκριμένα δυο (2) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι συνεργάζονται και

με τα δυο μέρη που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις, συζητούν τις διαφορές, ενημερώνουν τους

γονείς,  ενώ  ζητούν  βοήθεια  από  ψυχολόγο  και  ειδικούς  στις  πολύ  σοβαρές  περιπτώσεις.  Ενώ

υπήρχαν και εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι επιβάλλουν και ποινές στους μαθητές που ασκούν

σχολικό εκφοβισμό. Συγκεκριμένα μια τέτοια απάντηση ήταν και η παρακάτω:

“Ο σχολικός εκφοβισμός που έχω αντιληφθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου υπηρεσίας

είναι πάρα πολλά. Τα διαχωρίζω σε τέσσερις κατηγορίες: λεκτική βία, ρατσιστική βία, σωματική βία

και  αποκλεισμός από το παιχνίδι  και από τις  δραστηριότητες.  Σε όλες τις  περιπτώσεις  πλην της

σωματικής βίας αντιμετωπίζαμε από κοινού όλοι οι εκπαιδευτικοί τα περιστατικά με δύο τρόπους. Ο

πρώτος τρόπος ήταν να κάνουμε προσωπικά σύσταση στον μαθητή που έκανε τον εκφοβισμό πως δεν

ανεχόμαστε σε ένα δημοκρατικό σχολείο τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ο δεύτερος τρόπος συνήθως

ήταν ύστερα από την επανάληψη του ίδιου παραπτώματος από τον ίδιο θύτη και συμπεριλάμβανε

κυρίως  ποινές  όπως  κλήση  των  γονέων,  κλήση  της  συμβούλου  ακόμη  και  ωριαία  αποβολή  σε

περίπτωση μη μεταμέλειας, και καταγραφή του περιστατικού στο Βιβλίο Σχολική Ζωής. Σε περίπτωση

σωματικής  βίας  όμως,  η  αντίδρασή  μας  είναι  άμεση,  κλήση  αυτόματα  των  γονέων  και  της

συμβούλου, συζήτηση με τον θύτη και το θύμα, και κάλεσμα σε συνεδρίαση του Συλλόγου εάν το

περιστατικό ήταν βαρύ. Σε όλες τις περιπτώσεις η αντίδρασή μας σε φαινόμενα bullying είναι άμεση

και ακαριαία. Επίσης είναι σαφές να αναφέρουμε πως οι μαθητές ενημερώνονταν συνεχώς για την

μάστιγα του bullying μέσω διαδραστικών εποπτικών μέσων, ταινιών, ντοκυμαντέρ και ενημερώσεις

από ειδικούς που κλήθηκαν στο σχολείο μας για να ενημερώσουν τα παιδιά.”  (Εκπαιδευτικός Α,

άνδρας, ηλικία 41-50, 10 χρόνια στην εκπαίδευση, αναπληρωτής)    

Στην  ερώτηση  “Σε  περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  παρουσιάζει  άγχος,

υπερκινητικότητα,  ανησυχία,  γνωρίζετε ποιος μπορεί  μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα,

αλλά  και  έξω  από  αυτήν,  να  βοηθήσει?”,  οι  απαντήσεις  που  λάβαμε  ήταν  ότι  εντός  της

εκπαιδευτικής  κοινότητας  θα  μπορούσε  να  βοηθήσει  ο  Διευθυντής  του  σχολείου,  ο  Σύλλογος

Διδασκόντων, οι Εκπαιδευτικοί που έχουν γνώσεις ψυχολογίας και οι Εκπαιδευτικοί που είναι πιο

“κοντά”  στους  μαθητές,  ενώ εκτός  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  θα  βοηθούσαν  οι  ειδικοί  σε

θέματα ψυχολογίας όπως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Επίσης, ένας εκπαιδευτικός κάνει



μνεία ότι θα ερχόταν σε επαφή με ειδικούς φορείς αντιμετώπισης τέτοιων γεγονότων όπως είναι το

ΚΕΔΥ και το ΚΔΑΥ. Σημαντική είναι και η παρακάτω απάντηση ενός εκπαιδευτικού:

“Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο ιδίως στις μικρότερες ηλικίες (κάτω των 15).  Οι Περιφερειακές

Διευθύνσεις  εκπαίδευσης  έχουν  συστήσει  Παρατηρητήριο  Βίας  και  σε  κάθε  σχολική  μονάδα έχει

οριστεί ένας υπεύθυνος ο οποίος κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο συμπληρώνει τη σχετική

ηλεκτρονική φόρμα του παρατηρητηρίου.  Εφόσον η σοβαρότητα του περιστατικού το απαιτεί  και

κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δ/ντή και του Συλλόγου διδασκόντων ζητείται η συνδρομή του

ΣΣΝ (=  Συμβουλευτικός  Σταθμός  Νέων)  της  οικείας  Δ/νσης  Εκπ/σης  ή  της  ψυχολόγου  και  της

κοινωνικής λειτουργού που διαθέτει το σχολείο ή ακόμη και άλλων φορέων (π.χ. ιδιωτικών κέντρων

συμβουλευτικής).” (Εκπαιδευτικός Η, άνδρας, ηλικία 41-50, 21 χρόνια στην εκπαίδευση, μόνιμος)

Στην ερώτηση  Αν κάποιος μαθητής σας, σάς ανέφερε ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις σαν

απόρροια μιας γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε?” οι απαντήσεις που δόθηκαν από όλους

τους εκπαιδευτικούς ήταν ότι σαν πρώτη αντίδραση θα συζητούσαν με τον ίδιο τον μαθητή τα

βαθύτερα αίτια της συμπεριφοράς αυτής. Τρεις (3) εκπαιδευτικοί θα ενημέρωναν τους γονείς των

μαθητών αυτών και δύο (2) εκπαιδευτικοί θα ζητούσαν την βοήθεια κάποιου ειδικού. Επίσης, ένας

εκπαιδευτικός  θα  παρακολουθούσε  καθ΄  όλη  τη  σχολική  χρονιά  την  συμπεριφορά  του

συγκεκριμένου  μαθητή.  Εντύπωση  μας  προκαλεί  και  η  παρακάτω  απάντηση,  δείχνοντας  την

ανακάλυψη των αιτιών που μπορεί να έχει ένας μαθητής αυτοκτονικές τάσεις:

“Έχοντας  ως  στόχο  την  ενίσχυση  της  αυτοεκτίμησης  και  αυτοπεποίθησης  του  θα  επιδίωκα  να

κερδίσω την εμπιστοσύνη του αναπτύσσοντας καλές διαπροσωπικές σχέσεις μαζί του αλλά και  θα

τον παρέπεμπα σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες”  (Εκπαιδευτικός Δ, γυναίκα, ηλικία 51 και άνω, 34

χρόνια στην εκπαίδευση, μόνιμη) 

5. Δ. Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών

Στον άξονα αυτό, με τις ερωτήσεις που υπάρχουν (από την ερώτηση 21 έως και την ερώτηση

24),  βασική  μας  επιδίωξη  είναι  να  δούμε  κατά  πόσο  είναι  έτοιμοι  οι  εκπαιδευτικοί  στην

αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και τι προτίθενται να κάνουν σε δύσκολες περιπτώσεις.

Ξεκινώντας από την ερώτηση  “Πιστεύετε ότι αν ξεσπάσει μια οποιαδήποτε κρίση στο σχολείο

σας μπορείτε να την διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό?”, οι απαντήσεις ήταν θετικές,

αλλά  κατόπιν  όμως  κάποιων  προϋποθέσεων.  Έτσι  δυο  (2)  εκπαιδευτικοί  απάντησαν  ότι  θα

μπορούσαν να διαχειριστούν οποιαδήποτε κρίση στο σχολείο τους εφόσον υπήρχαν σαφείς κανόνες

και  αρμοδιότητες  από την διεύθυνση του σχολείου τους  και  καλή συνεργασία με  εξωτερικούς

φορείς  και  κρατικές  υπηρεσίες.  Ένας  (1)  εκπαιδευτικός  μίλησε  για  οργάνωση  και  σχεδιασμό

“Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Διαχείρισης  Σχολικών  Κρίσεων”,  ενώ  δυο  εκπαιδευτικοί  θεωρούν  τη



συνεργασία μεταξύ των συναδέρφων και των γονέων των μαθητών πολύ σημαντική. Όλα αυτά

στοιχειώνονται και από την παρακάτω απάντηση:

“Σε κάθε περίπτωση κρίσης στη σχολική μονάδα η αντιμετώπισή της εξαρτάται, κατά τη γνώμη μου,

από τη συγκρότηση και την ετοιμότητα των υπευθύνων του σχολείου και ιδίως του Διευθυντή του

σχολείου. Στη συνέχεια όλα εξαρτώνται από την ύπαρξη κατάλληλα δομημένων υπηρεσιών για τη

αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.”  (Εκπαιδευτικός Γ, άνδρας, ηλικία 50 και

άνω, 34 χρόνια στην εκπαίδευση, μόνιμος)

Στην ερώτηση “Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει?” ,οι απαντήσεις ήταν ότι όλοι γνώριζαν

για το Σχέδιο Αντιμετώπισης σε περιπτώσεις Σεισμών και μάλιστα είναι και το μοναδικό μέτρο

προστασίας που έχουν πάρει, ενώ γίνεται αναφορά από δυο (2) εκπαιδευτικούς ότι έχουν ορίσει στο

σχολείο που υπηρετούν υπεύθυνους εφημεριών στα διαλείμματα και υπεύθυνους σε κάθε σχολική

τάξη. Σημαντική ήταν και η απάντηση ενός εκπαιδευτικού που δείχνει τη διάθεση και την όρεξη να

δημιουργηθούν νέα μέτρα προστασίας στο σχολείο που υπηρετεί. Συγκεκριμένα:

“Τα μοναδικά μέτρα προστασίας που έχω λάβει από το σχολείο μου είναι ένα σχέδιο αντιμετώπισης

σεισμού και το σεμινάριο που θέλω να παρακολουθήσω για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης

έχω διάθεση  και  θέληση  να  συμμετάσχω στα  καθήκοντα  που  θα μου  ανατεθούν  σε  περιπτώσεις

εκτάκτων  περιστατικών” (Εκπαιδευτικός  Β,  γυναίκα,  ηλικία  41-50,  8  χρόνια  στην  εκπαίδευση,

αναπληρώτρια)

Στην  ερώτηση  “Έχουν  οριστεί  από  το  σχολείο  σας  Ομάδες  Εκπαιδευτικών  για  την

αντιμετώπιση των έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών?” οι πέντε (5) εκπαιδευτικοί απάντησαν

ότι έχουν οριστεί από το σχολείο τους Ομάδες Εκπαιδευτικών Διαχείρισης έκτακτων περιστατικών

και  συγκεκριμένα  μόνο  σε  περίπτωση  σεισμού.  Ένας  (1)  εκπαιδευτικός  απάντησε  ότι  έχει

συγκροτηθεί ομάδα και σε περίπτωση πυρκαγιών, ενώ δυο (2) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι στο

σχολείο τους δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες και ότι άτυπα έχουν ανατεθεί καθήκοντα στον καθηγητή

Φυσικής Αγωγής για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν μικροατυχήματα μέσα στον

σχολικό χώρο.  

Στην ερώτηση “Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις

απαιτήσεις  του  ρόλου  σας  σε  σχέση  με  την  αντιμετώπιση/  διαχείριση  των  έκτακτων

περιστατικών  στο  σχολείο  σας?”,  και  οι  έξι  (6)  εκπαιδευτικοί  απάντησαν  ότι  χρειάζονται

επιμόρφωση, συνεχή κατάρτιση πάνω σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, ώστε να αντιμετωπίσουν με

επάρκεια οποιασδήποτε κρίση στον σχολικό χώρο. Ενώ δυο (2) εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για

καταμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε περιπτώσεις κρίσεων. Σημαντική ήταν και η παρακάτω

απάντηση ενός  εκπαιδευτικού που κάνει  λόγο για  θετικό  κλίμα,  ορατή ηγεσία  και  συνεργασία

μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα:

“Να υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ των συναδέρφων και θετικό κλίμα όπου ο έπαινος και



το  πνεύμα  της  επικοινωνίας  θα  συμβάλλει  σημαντικά  στην  δημιουργία  κοινής  κουλτούρας

ετοιμότητας απέναντι  σε  δυσάρεστα έκτακτα περιστατικά. Επίσης η ισχυρή και ορατή ηγεσία του

σχολείου, η οποία θα έχει την δυνατότητα να λάβει άμεσες, καθοριστικές και σημαντικές αποφάσεις

στην περίοδο των έκτακτων περιστατικών, θα μου δώσει την ώθηση και την ενέργεια να αντεπεξέλθω

με επάρκεια  στην  διαχείριση  των κρίσιμων περιστατικών του σχολείου  μου.”  (Εκπαιδευτικός  Β,

γυναίκα, ηλικία 41-50, 8 χρόνια στην εκπαίδευση, αναπληρώτρια). 

6. Ε. Προτάσεις των εκπαιδευτικών

Στον άξονα αυτό, με τις ερωτήσεις που υπάρχουν (από την ερώτηση 25 έως και την ερώτηση

28), βασική μας επιδίωξη είναι να δούμε τις προτάσεις των εκπαιδευτικών πάνω στη διαχείριση

των  έκτακτων  περιστατικών  που  συμβαίνουν  στο  σχολείο  τους,  την  πρόθεση  τους  και  την

δυνατότητα  που  έχουν  ως  εκπαιδευτικοί  να  συμμετάσχουν  στον  Σχεδιασμό  τους.  Ξεκινώντας

επομένως από την ερώτηση “Ως εκπαιδευτικός, τι άλλο θα είχατε να προτείνετε για την πρόληψη

ή την καλύτερη αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου?”, οι

απαντήσεις  που  λάβαμε ήταν ποικίλες  και  από τους  επτά  (7)  εκπαιδευτικούς.  Έτσι,  όλοι  τους

κάνουν  λόγο  για  σωστή  υλικοτεχνική  υποδομή,  κατανόηση  του  έργου  των  εκπαιδευτικών,

οργάνωση  Υπηρεσιών  σε  επίπεδο  νομού,  επιμόρφωση-  εξάσκηση  σε  θέματα  ψυχολογίας  και

παροχής  πρώτων  βοηθειών,  συνεργασία  με  διάφορους  κρατικούς  φορείς  για  την  πρόληψη

ατυχημάτων,  σαφείς  οδηγίες  και  κανονισμούς  για  τη  λειτουργία  του  σχολείου,  καθώς  και

οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων

περιστατικών,  ώστε  να  υπάρχει  σωστή  πρόληψή  τους.  Συγκεκριμένα,  η  απάντηση  ενός

εκπαιδευτικού συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα:

“Εκείνο  που  θα  πρότεινα  είναι  να  γίνουν  οι  χώροι  του  σχολείου  πιο  ασφαλείς  και  φιλικοί,  να

εκπαιδεύονται  γονείς  και  μαθητές  από νωρίς,  να  επιμορφώνονται  οι  εκπαιδευτικοί  στην  παροχή

πρώτων  βοηθειών,  να  υπάρχει  εβδομαδιαία επίσκεψη  ψυχολόγου  στα  σχολειά  και  να  υπάρχει

κανονισμός λειτουργίας στα σχολεία.”  (Εκπαιδευτικός ΣΤ, γυναίκα, ηλικία 51 και άνω, 19 χρόνια

στην εκπαίδευση, μόνιμη)

Στην ερώτηση  “Ποίες προϋποθέσεις χρειάζονται για να θεωρηθεί το σχολείο σας ως ένα

ασφαλές  περιβάλλον?”,  οι  πέντε  (5)  εκπαιδευτικοί  θεωρούν  σημαντικό  την  ύπαρξη  καλής

υλικοτεχνικής υποδομής σε όλους τους χώρους του σχολείου με επίστρωση μαρμάρινων σκαλιών,

πιστοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση σχολικών φυλάκων. Ενώ, μνεία

γίνεται  και  για  τοποθέτηση ειδικών σε  θέματα  ψυχολογίας.  Ένας  (1)  εκπαιδευτικός  θεωρεί  τη

συνεργασία μεταξύ Διευθυντή- Γονέων και μεταξύ Σχολείο- Δήμο- Περιφέρεια, σημαντικό στοιχείο

για την ασφάλεια στο σχολείο που εργάζεται. Εντύπωση μας προκαλεί και η απάντηση ενός άλλου



εκπαιδευτικού που κάνει λόγο για ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα:

“Εκείνο  που  πραγματικά  χρειάζεται  είναι  η  αντιμετώπιση  κτιριακών  προβλημάτων  και

ηλεκτρολογικών υποδομών, τήρηση εφημεριών από τους συναδέλφους στα διαλείμματα, αλλά και η

ανταλλαγή  σχετικών  εμπειριών  με  άλλα  σχολεία  &  εκπαιδευτικούς,  σίγουρα  θα  βοηθούσε.”

(Εκπαιδευτικός Η, άνδρας, ηλικία 41-50, 21 χρόνια στην εκπαίδευση, μόνιμος)

Στην ερώτηση “Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών?”,

τρεις (3) εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για την ύπαρξη Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών με

καθορισμένους ρόλους και καταμερισμό αρμοδιοτήτων και ένας (1) εκπαιδευτικός προτείνει τη

συγκρότηση Ομάδων Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στο σχολείο, ανάλογα με την κρισιμότητα

των περιστατικών. Δύο (2) εκπαιδευτικοί προτείνουν ότι χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, γρήγορες

αποφάσεις  και  επιμόρφωση  από  μέρους  των  εκπαιδευτικών  για  να  διαχειριστούν  τα  διάφορα

κρίσιμα  περιστατικά  που  μπορούν  να  συμβούν.  Όλα  τα  ανωτέρω  τα  ενισχύει  και  η  κάτωθι

απάντηση ενός εκπαιδευτικού:

“Χρειάζεται  κατάλληλα  ενημερωμένο  εκπαιδευτικό  προσωπικό  και  εξειδίκευση  ανάλογα  με  το

κρίσιμο περιστατικό. Να υπάρχουν ομάδες αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών πχ να υπάρχει άλλη

ομάδα  για  την  αντιμετώπιση  φυσικών  καταστροφών,  σχολικού  εκφοβισμού  και  σε  μαθητές  με

παραβατική συμπεριφορά.”  (Εκπαιδευτικός Ε, άνδρας, ηλικία 31-40, 6 χρόνια στην εκπαίδευση,

αναπληρωτής) 

Στην  τελευταία  ερώτηση  “Θα  συμμετάσχετε  στον  Σχεδιασμό  Κατάρτισης  Διαχείρισης

Κρίσεων στο σχολείο σας? Και αν ναι, με ποιο τρόπο?”, όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί στην

συμμετοχή τους στην εκπόνηση και τον σχεδιασμό κατάρτισης διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο

τους και μάλιστα ο καθένας απάντησε ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του και τα βιώματα του και

πως αυτά θα τα αξιοποιούσε: έτσι οι  απαντήσεις  που λάβαμε είναι οι  παρακάτω και  αξίζει  να

αναφερθούν όλες.

“Ναι,  θα συμμετάσχω με όποιο τρόπο μου ζητηθεί  από την διευθύντριά μου.”(Εκπαιδευτικός Α,

άνδρας, ηλικία 41-50, 10 χρόνια στην εκπαίδευση, αναπληρωτής)  

“Ο ιδανικός τρόπος για μένα είναι να καταρτιστεί και να σχεδιαστεί Σχέδιο Εκτάκτων αναγκών για

κάθε έκτακτο περιστατικό με καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Να υπάρχει συντονισμός με

τους τοπικούς φορείς (πχ αστυνομικές, πυροσβεστικές αρχές, υγειονομικές υπηρεσίες νομού κλπ), έτσι

ώστε να εξαλειφθούν τα κρίσιμα περιστατικά και να υπάρχουν ομάδες διαχείρισης κρίσεων τόσο σε

σχολικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.” (Εκπαιδευτικός Β, γυναίκα, ηλικία 41-50, 8 χρόνια στην

εκπαίδευση, αναπληρώτρια) 

“Ασφαλώς με προτάσεις οι  οποίες εδράζονται κυρίως στην εμπειρία.”  (Εκπαιδευτικός Γ, άνδρας,

ηλικία 51 και άνω, 34 χρόνια στην εκπαίδευση, μόνιμος)

“Ναι με τη δημιουργία μιας παιδαγωγικής ομάδας που θα αναλάβει την αντιμετώπιση των κρίσεων.”



(Εκπαιδευτικός Δ, γυναίκα, ηλικία 51 και άνω, 34 χρόνια στην εκπαίδευση, μόνιμη)

“Ναι  θα  συμμετείχα,  ερευνώντας  την  διεθνή  βιβλιογραφία  σχετική  με  τα  ζητήματα  αυτά  και  θα

συμβουλευόμουν εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.(Εκπαιδευτικός Ε, άνδρας,

ηλικία 31-40, 6 χρόνια στην εκπαίδευση, αναπληρωτής)

“Ναι  φυσικά,  προτείνοντας στο  δήμο και  στη  διεύθυνση εκπαίδευσης να  διοργανώσει  σεμινάρια

ευαισθητοποίησης για τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων εξειδικευμένης κατάρτισης

και προτείνοντας τη συγκρότηση συμβουλίου με μέλη από το σύλλογο εκπαιδευτικών του σχολείου,

από το δήμο και από το σύλλογο γονέων.”  (Εκπαιδευτικός ΣΤ, γυναίκα, ηλικία 51 και άνω, 19

χρόνια στην εκπαίδευση, μόνιμη)

“Ήδη είμαι υπεύθυνος της κατάρτισης του Σχεδίου Αντισεισμικής Προστασίας στο σχολείο μου. Θα

ήμουν διατεθειμένος, με τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή και του Συλλόγου διδασκόντων, να απευθύνω

πρόσκληση σε φορείς, υπηρεσίες και εξειδικευμένα κέντρα προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε από

κοινού δράσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες

δεξιότητες για τη διαχείριση κρίσεων.”  (Εκπαιδευτικός Η, άνδρας, ηλικία 41-50, 21 χρόνια στην

εκπαίδευση, μόνιμος)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Γενικά

Από  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας  εξήχθησαν  ορισμένα  πολύ  χρήσιμα

συμπεράσματα αναφορικά με τα ατυχήματα στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

την ετοιμότητα των σχολείων σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων, αλλά και τις προτάσεις που

έκαναν, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Παρακάτω παρουσιάζεται η συζήτηση

των  αποτελεσμάτων  αναλυτικά,  χωρισμένη  σε  θεματικές  ενότητες,  όπως  ήταν  και  η  δομή  της

συνέντευξης.

2. Ζητήματα Διαχείρισης Κρίσεων

Σε ό,τι  αφορά, εάν οι  εκπαιδευτικοί  έχουν αντιμετωπίσει  κάποια ατυχήματα στο σχολείο

(ερώτηση 9) σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, οι  περισσότεροι  εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τα

σχολεία τους αποτελούν συχνά χώρους πρόκλησης ατυχημάτων και μάλιστα τα περισσότερα από

αυτά  αφορούσαν  μικροατυχήματα,  τραυματισμούς,  εκδορές,  αιμορραγίες  και  κατάγματα.  Το

συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη Υ1 ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία το

σχολείο  αποτελεί  χώρο  πρόκλησης  ατυχημάτων  και  επομένως  θλιβερών  πολλές  φορές

καταστάσεων.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις  έρευνες των Παπαδόπουλου (2002∙

2015)  και  Σαΐτη,  Σαΐτη  και  Γουναρόπουλου  (2008)  σύμφωνα  με  τις  οποίες  τα  περισσότερα

ατυχήματα εντός του σχολικού χώρου συμβαίνουν στις αυλές των σχολείων, ενώ μεγάλο ποσοστό

ατυχημάτων σε παιδιά ηλικίας 5 - 14 ετών συμβαίνει σε εκπαιδευτικούς χώρους, όπως είναι το

σχολείο. Αλλά και σύμφωνα με τους Γκούβρα κ.ά. (2005, σ.320) «το σχολικό περιβάλλον όχι μόνο

δεν  είναι  απαλλαγμένο από κινδύνους  για  ατυχήματα,  αλλά συχνά αποτελεί  πηγή δημιουργίας

τέτοιων κινδύνων, λόγω της μικρής έμφασης που έχει δοθεί στη διαμόρφωση των χώρων και της

υλικοτεχνικής  υποδομής,  ώστε  να  είναι  ασφαλές  για τους  μαθητές  και  τους  εργαζόμενους  στο

σχολείο».

Αναφορικά με τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται τα ατυχήματα που γίνονται στο

σχολείο (ερώτηση 10), από το δείγμα της έρευνας παρατηρήθηκε ότι πρώτος και επομένως βασικός

παράγοντας  πρόκλησης  ατυχημάτων  στη  σχολική  μονάδα  είναι  η  ηλικία,  η  απροσεξία  και  η

επιθετική συμπεριφορά των μαθητών και κατά σειρά ακολουθούν ο συνωστισμός πολλών μαθητών

σε μικρό αύλειο χώρο, η κακή κατάσταση του αύλειου χώρου και η διαρρύθμιση των εσωτερικών

χώρων  του  σχολείου.  Με  βάση  το  συγκεκριμένο  εύρημα  σχετικά  με  την  επιθετικότητα  και

παρορμητικότητα των μαθητών σαν βασικό αίτιο πρόκλησης ατυχημάτων, πρέπει να επισημανθεί

ότι  οι  μαθητές  σύμφωνα  και  με  τους  Χηνά  &  Χρυσαφίδη  (2000,  σ.  6)  εκδηλώνουν  βίαιη

συμπεριφορά με θύματα πολλές φορές τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς και συχνά τα



ίδια τα σχολικά κτίρια. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν και την άποψη της Μπουλούτζα  σχετικά

με την επικινδυνότητα των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων (2006), καθώς και μελέτες που

έχουν  πραγματοποιηθεί  στην  Ελλάδα  και  συγκεκριμένα  των  Σαΐτη   κ.α.  (2008),  στην  οποία

τονίζεται ότι ο αύλειος χώρος δεν πληροί τις προδιαγραφές ενός ασφαλούς σχολείου.  

Εμβαθύνοντας την προηγούμενη ερώτηση, οι εκπαιδευτικοί  ρωτήθηκαν  για το «ποιος θα

έπρεπε  να  αντιμετωπίζει  τα  ατυχήματα  που  γίνονται  εντός  του  σχολείου;»  (ερώτηση  11).  Η

πλειονότητα,  των  ερωτηθέντων  εκπαιδευτικών  συμφωνεί  ότι  χρειάζεται  ένα  έμπειρο  και

εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που συντελούνται στο

σχολείο, τονίζοντας την αδήριτη ανάγκη για ένα σωστά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα

μπορεί να επιτελέσει ειδικό ρόλο που σχετίζεται με την ασφάλεια των μαθητών. Ενώ η συμβολή

των διευθυντών και των εφημερεύον των καθηγητών είναι εξίσου σημαντική.  Επομένως, γίνεται

κατανοητό ότι η δημιουργία και λειτουργία μιας ομάδας από ειδικούς διασφαλίζει τη συνεχή και

ασφαλή λειτουργία του σχολείου και κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου περιστατικού, ενώ η σωστή

εποπτεία,  παρέχει  το  εχέγγυο  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  της  ακόμα  και  όταν  κάποιος

εκπαιδευτικός δεν βρίσκεται στο πόστο του για κάποιο λόγο.

Σχετικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών στο σχολείο και τον σχεδιασμό του

σχολείου  τους  για  κρίσιμα  περιστατικά  π.χ.  πυρκαγιές.  σεισμοί,  πλημμύρες  (ερώτηση  12)  οι

εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δεν διατηρούν ιδιαίτερα θετική στάση, όπως φαίνεται από τις απόψεις

τους.  Συγκεκριμένα,  στα  σχολεία  σύμφωνα  με  τους  περισσότερους  εκπαιδευτικούς  υπάρχουν

καταρτισμένα  σχέδια  αντιμετώπισης  σεισμών,  ενώ  στις  αρχές  κάθε  σχολικού  έτους

προγραμματίζονται  ασκήσεις  ετοιμότητας  για  τους  σεισμούς.  Αντίθετα  δεν  υπάρχει  σχετική

μέριμνα  για  την  αντιμετώπιση  πλημμυρών,  ενώ  δεν  προγραμματίζονται  ανά  τακτά  χρονικά

διαστήματα ασκήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή πλημμυρών. Ωστόσο, φαίνεται ότι  σε

μερικά σχολεία έχουν εκπονηθεί σχέδια και για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα της

παρούσας έρευνας συνάδουν με αυτά του Μουλέλη (2015), κατά την οποία «στις περισσότερες

σχολικές μονάδες υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης σεισμών, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα σχέδια

αντιμετώπισης πυρκαγιών και κρίσεων» (σελ.84).  

Από τα συγκεκριμένα ευρήματα γίνεται  κατανοητό ότι  οι  όποιες  ασκήσεις  και  ενέργειες

γίνονται με σκοπό την αντιμετώπιση κυρίως των σεισμών και η μέριμνα για την αντιμετώπιση

πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων κινδύνων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Έτσι, η Υ2 ερευνητική

υπόθεση  δεν  επαληθεύεται,  αφού  η  απουσία  σχεδίων  ετοιμότητας  για  καταστάσεις  κρίσεων

σημαίνει ότι τα σχολεία δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα πρόληψης. Είναι γεγονός, και σύμφωνα με

τη βιβλιογραφία, ότι κάθε σχολικός οργανισμός οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα με σκοπό την

ελαχιστοποίηση των διάφορων κινδύνων που μπορούν να πλήξουν τα μέλη του. Η ετοιμότητα αυτή

συμβάλλει  στην  επιτυχή  αντιμετώπιση  της  κρίσης,  ενώ  συγχρόνως  διατηρεί  υψηλό  το  ηθικό



μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού και το θετικό για μάθηση κλίμα (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012,

σ.  331).  Ένα  σωστό  σύστημα  αντιμετώπισης  κρίσεων  δεν  είναι  μόνο  δυναμικό,  αλλά  και

προσανατολισμένο στην πρόληψη (Lichtenstein, 1994, σ. 82), με σκοπό την έγκαιρη πρόβλεψη των

κρίσεων και τη διενέργεια προληπτικών ενεργειών, όπως την εξάλειψη περιβαλλοντικών κινδύνων

και τη διαχείριση επικίνδυνων συμπεριφορών.

Χρήσιμα είναι και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις του δείγματος της

έρευνας  σχετικά με τον εξοπλισμό και  τα μέσα που διαθέτουν τα σχολεία της  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών (ερώτηση 13). Έτσι, τα σχολεία είναι

εφοδιασμένα  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  με  πυροσβεστικές  φωλιές  και  με  πυροσβεστήρες  σε

ευαίσθητους χώρους. Από την άλλη, οι σχολικές μονάδες δεν είναι εφοδιασμένες και στερούνται

βασικού  εξοπλισμού,  όπως  πυρανιχνευτές  σε  όλες  τις  αίθουσες,  πυρίμαχες  στολές,  κουβέρτες,

φτυάρια,  αδιάβροχα,  φορεία,  καθώς  και  εξόδους  κινδύνου  με  την  κατάλληλη  αυτοφωτιζόμενη

ένδειξη. Επίσης, στα σχολεία του δείγματος υπάρχει έλλειψη σε σφυρίχτρες και φακούς, ενώ σε

άλλα  δεν  υπάρχει.  Η  έλλειψη,  λοιπόν,  αυτών  των  βασικών  μέσων  αντιμετώπισης  έκτακτων

αναγκών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε περίπτωση κρίσεων, ενώ δεν «ενδυναμώνει» την

ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικού προσωπικού.

Αναφορικά με τη μέριμνα για επιμόρφωση και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών για

την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών η έρευνα που διεξήχθη έδειξε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του

δείγματος δεν έχουν επιμορφωθεί και πρακτικά εξασκηθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,

όπως  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  αλλά  και  σε  καταστάσεις  σεισμών  και  πυρκαγιών.  Το

συγκεκριμένο  εύρημα  επιβεβαιώνει  αρνητικά  την  Υ3  ερευνητική  υπόθεση,  καθόσον  οι

εκπαιδευτικοί  φαίνεται  να μην επιμορφώνονται στην παροχή πρώτων βοηθειών,  αλλά ούτε και

στην  αντιμετώπιση  έκτακτων  αναγκών.  Από  τη  μία  είναι  σημαντικό  ότι  θα  επέλεγαν  να

επιμορφωθούν  στην  παροχή  πρώτων  βοηθειών,  η  γνώση  παροχής  των  οποίων  συμβάλει  στην

έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι η πλειοψηφία

των εκπαιδευτικών δεν επέλεξε την επιμόρφωση στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, παρά ένας

εκπαιδευτικός, αποτελεί αρνητικό στοιχείο, αφού η απειρία διαχείρισης έκτακτων περιστατικών δεν

βοηθά στην αντιμετώπιση αναπάντεχων καταστροφών και μπορεί να αποβεί ακόμα και μοιραία για

κάποιο μαθητή. Για αυτό τον λόγο ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, αλλά και η κεντρική διοίκηση,

μπορούν  να  οργανώσουν  ειδικές  επιμορφώσεις  και  σεμινάρια,  αφού  οι  ίδιοι  οι  εκπαιδευτικοί

μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα, τον χρόνο, ή τα χρήματα να επιμορφωθούν με δική τους

πρωτοβουλία.  Τα  αποτελέσματα  αυτά  συνάδουν  με  πρόσφατες  έρευνες  και  συγκεκριμένα  του

Μουλέλη (2015),  όπου φάνηκε ότι  οι  εκπαιδευτικοί  από σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής  Μακεδονίας  δεν  έχουν  «την  κατάλληλη  εκπαίδευση  για  να  αντιμετωπίσουν  πιθανά

περιστατικά κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον» (2015:84).



Το εργασιακό περιβάλλον του σχολείου πρέπει να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις

και συνθήκες, ώστε μέσα σε αυτό να εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και να μαθαίνουν τα παιδιά μέσα

από την απρόσκοπτη διδακτική διαδικασία. Προς αυτή την κατεύθυνση εξετάστηκε ποιες από τις

αρμόδιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  βοηθήσουν  στη  δημιουργία  ενός  ασφαλούς  εργασιακού

περιβάλλοντος στο σχολείο κατά την άποψη των εκπαιδευτικών (ερώτηση 15). Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι το Υπουργείο Παιδείας, οι Υγειονομικές υπηρεσίες, οι αστυνομικές – πυροσβεστικές

αρχές και οι δημοτικές – περιφερειακές αρχές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός

ασφαλούς  εργασιακού  περιβάλλοντος  στα  σχολεία.  Γίνεται  κατανοητό  ότι  οι  αρμόδιοι  φορείς

μπορούν να βοηθούν σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση της ασφάλειας του σχολείου, κάτι το

οποίο  θα  συμβάλει  στην  απρόσκοπτη  μαθησιακή  διαδικασία  και  πρόοδο  των  παιδιών,  αφού

αστάθμητοι παράγοντες, όπως ατυχήματα μπορούν να επηρεάσουν τη διδασκαλία και ανάπτυξή

τους.

 Αναφορικά κατά πως μπορεί το σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί να συγκεντρώσει

τις προϋποθέσεις εκείνες ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος (ερώτηση 16), επιβεβαιώνεται

αρνητικά η ερευνητική υπόθεση Υ4, καθόσον η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι

χρειάζεται  συνεργασία  τόσο  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  όσο  και  με  τους  εξωτερικούς  φορείς,

αυστηρή τήρηση κανόνων ασφαλείας, επισκευές κτηρίων, σωστή εφημέρευση, φωτισμός την νύχτα

και  τοποθέτηση  σχολικών  φυλάκων.  Το  σχολείο,  όμως  προκειμένου  να  λειτουργήσει

αποτελεσματικά χρειάζεται να διακρίνεται πέραν των άλλων και για το καλό εργασιακό περιβάλλον

(Edmonds  1979,  Purkey  &  Smith  1983,  Καψάλης  2005,  Σαΐτης  2002,  2007,  Υφαντή  &

Κυριακοπούλου,  2011)  να  είναι  ανοικτό,  να  αλληλεπιδρά  με  το  εσωτερικό  και  εξωτερικό  του

περιβάλλον (Σαΐτη & Σαΐτη,  2012:78) και να βελτιώνεται  βιωματικά οδηγώντας το σχολείο σε

βιώσιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Practical information on crisis planning, 2007:1-7).

Συγκεκριμένα  τα  μέτρα  που  θα  έπρεπε  να  λαμβάνονται  σύμφωνα  με  τις  απόψεις  των

εκπαιδευτικών  είναι  να  υπάρχουν  σιδερένια  κιγκλιδώματα  στα  γραφεία  και  στο  εργαστήριο

πληροφορικής, συναγερμός στα γραφεία και στα εργαστήρια του σχολείου, κλειδαριές ασφαλείας,

καθώς  και  φωτισμός  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας.  Όλα  τα  παραπάνω  αποδεικνύουν  ότι  η

διεύθυνση των σχολείων θα πρέπει να μεριμνά σχετικά με προβληματικά σημεία, ενώ να λαμβάνει

και  μέτρα  προστασίας  σε  επικίνδυνους  χώρους,  ώστε  να  προστατέψει  τους  μαθητές  και  τους

εκπαιδευτικούς  από τυχόν ατυχήματα και  επιβλαβή,  τραγικά πιθανόν γεγονότα,  αλλά και  τους

χώρους του σχολείου από κλοπές ή βανδαλισμούς. Βέβαια, θα πρέπει να  επισημανθεί ότι σχετικά

με  τα  μέτρα  προστασίας  κατά  των  κλοπών  και  βανδαλισμών  απουσιάζει  σύμφωνα  με  τους

εκπαιδευτικούς ο σχολικός φύλακας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οποίος επιβλέπει τους χώρους

του  σχολείου  όταν  δεν  λειτουργεί  το  σχολείο  και  συμβάλλει  στην  προστασία  του  από

εξωσχολικούς.  Η  απουσία,  βέβαια,  αυτή  μπορεί  να  αποδοθεί  στην  κεντρική  διοίκηση  του



Υπουργείου  το  οποίο  δεν  ορίζει  ρητά  την  ύπαρξη  σχολικών  φυλάκων  σε  όλα  τα  σχολεία

ανεξαιρέτως. 

Σημαντικό  εύρημα  σχετικά  με  την  ψυχολογική  στήριξη  των  μαθητών  σε  καταστάσεις

κρίσεων αποτελεί το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν ζητήσει τη

βοήθεια του σχολικού ψυχολόγου για την αντιμετώπιση ενός απροσδόκητου γεγονότος στο σχολείο

τους (ερώτηση 17). Με το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται η Υ5 ερευνητική υπόθεση, αφού

οι σχολικές μονάδες φαίνεται ότι θα ζητούσαν την ψυχολογική στήριξη από ειδικούς σε μαθητές οι

οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχικά τραύματα εξαιτίας ατυχημάτων ή άλλων επικίνδυνων περιστατικών.

Άλλωστε, όσο πιο σοβαρό και περίπλοκο είναι το τραυματικό γεγονός, τόσο πιο πιθανό είναι το

άτομο να αναπτύξει συμπτώματα μετατραυματικού στρες (Αspiranti κ.ά.,  2011, σ. 147). Σε ό,τι

αφορά  τους  σχολικούς  ψυχολόγους,  αυτοί  είναι  που  σύμφωνα  με  το  «National  Association  of

School  Psychologists»  (Allen  κ.ά.  2002,  σ.  428)  «βοηθούν  τις  οικογένειες  και  τα  σχολεία  να

αντιμετωπίσουν κρίσεις».  Βασικό είναι το γεγονός ότι οι μαθητές που υποφέρουν από συμπτώματα

μετατραυματικού στρες θα πρέπει να αναπτύσσουν μία σχέση με το σχολικό ψυχολόγο ή τον ειδικό

ψυχικής υγείας (Pagliocca & Nickerson, 2001, σ. 379).

Σε  ό,τι  αφορά το  σχολικό εκφοβισμό,  την  επίδρασή του στη  σχολική  κοινότητα και  την

αντιμετώπισή του, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί

έχουν  αντιληφθεί  περιστατικά  Σχολικού  εκφοβισμού  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπαιδευτικής

υπηρεσίας (ερώτηση 18). Επιπλέον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι το φαινόμενο

του Σχολικού εκφοβισμού αντιμετωπίστηκε από τον σύλλογο διδασκόντων. Με αυτόν τον τρόπο,

αποδεικνύεται η συλλογικότητα που επικρατεί στα σχολεία αναφορικά με τόσο κρίσιμα θέματα,

αλλά και η θέληση για ομαδικότητα και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με

σκοπό τη σωστή αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού φαινομένου. Βέβαια και η αρωγή του

σχολικού ψυχολόγου στο σημείο αυτό αναφέρθηκε καθόσον θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη αφού με τις

γνώσεις και την ειδίκευση που έχει σε τέτοια περιστατικά μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην

παρακολούθηση, καθοδήγηση και ψυχολογική στήριξη των μαθητών που έχουν υποστεί εκφοβισμό

από συμμαθητή τους. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ο Σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πάρα

πολύ σοβαρό φαινόμενο και ότι επηρεάζει το κλίμα του σχολείου και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν την Υ6 ερευνητική υπόθεση, αφού όπως έχει αποδειχτεί,

και με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, ο εκφοβισμός μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα

σχολεία και συγκεκριμένα τη σχολική φοίτηση, το σχολικό κλίμα, την αντίληψη της ασφάλειας και

να οδηγήσει τα θύματα σε απόσυρση ή αντίποινα (Brock κ.ά., 2005, σ. 311). Επομένως, κρίνεται

επιτακτικό ένα καλά οργανωμένο σύστημα στήριξης των παιδιών που έχουν υποστεί εκφοβισμό

μέσα στο σχολείο, το οποίο να απαρτίζεται τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από ειδικούς

ψυχολόγους και βοηθητικό προσωπικό, ώστε όλοι μαζί με τη σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση που



διαθέτουν να αποτελέσουν ένα ισχυρό στήριγμα για τους μαθητές, θύματα εκφοβισμού. 

Ακόμη στο ερώτημα ποιος μπορεί  μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και εκτός

αυτής να βοηθήσει ένα μαθητή ο οποίος παρουσιάζει άγχος, υπερκινητικότητα, ανησυχία (ερώτηση

19) διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις που έδωσαν όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί ότι επιφορτίζονται

μ’ αυτό τον ρόλο τους ότι δηλαδή οι ίδιοι θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν εντός της σχολικής

μονάδας συμφωνώντας με σχετικές έρευνες (Morse, Meriit- Petrashek, Long και Dorf et al, 1996)

όπου υποστηρίζουν ότι οι Συναισθηματικές Πρώτες Βοήθειες αποτελούν σπουδαίο βήμα σε μια

κρίση όταν γίνονται από τους δασκάλους επιτόπου στην τάξη και στο σχολείο, ενώ δίνουν έτσι τη

δυνατότητα στους δασκάλους να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για να ισορροπήσουν το μαθητή

που διαταράσσεται συναισθηματικά. Το ίδιο υποστηρίζεται και από το Morse (1996), όπου τονίζει

τη σπουδαιότητα του ρόλου των Δασκάλων στην παρέμβαση μιας κρίσης, καθώς και στις ενέργειες

που πρέπει να γίνουν σε ένα σχολείο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και οι πόροι για μια τέτοια

δράση. Ενώ εκτός σχολικής κοινότητας και πάλι η συμβολή των ψυχολόγων και των ειδικών σε

θέματα ψυχολογίας είναι αναγκαίος. 

Τέλος,  σε ό,τι  αφορά τις  αυτοκτονικές  τάσεις  που μπορεί  να έχει  ένας  μαθητής  κατά τη

διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς  (ερώτηση  20),  η  παρούσα  έρευνα  έδειξε  ότι  και  σ΄  αυτή  την

ερώτηση όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί απάντησαν τα ίδια με την ερώτηση 18 που αφορούσε τον

σχολικό εκφοβισμό. Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι, τόσο το bullying, όσο και οι αυτοκτονικές

τάσεις  ενός  μαθητή,  αποτελούν  σοβαρά  θέματα  πρόκλησης  σχολικών  ατυχημάτων  που

ενδεχομένως οφείλεται στο οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται ο μαθητής (Peskin

et al, 2006),  επομένως το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την ποιότητα του περιβάλλοντος και της

σωστής ανατροφής των παιδιών. Το σχολείο οφείλει, ως κοινωνικός οργανισμός, να ενισχύει τη

συναισθηματική κοινωνική μάθηση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (P. Timm, PSP, 2015:12). 

Είναι  απαραίτητο,  επομένως,  να  δίνεται  έμφαση στην πρόληψη και  διαχείριση  σχολικών

κρίσεων  πολυτροπικά  και  πολυμετοχικά,  καθώς  η  ποιότητα  της  εκπαίδευσης  που  λαμβάνει  ο

μαθητικός πληθυσμός συνδέεται με την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών (Σαΐτη &

Σαΐτης 2008; Cunningham 2007, Metzgar, 1994). Έρευνες έχουν δείξει ότι κατά την μαθησιακή

διαδικασία όταν οι μαθητές δεν αισθάνονται ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον (Cornell &Mayer

2011; Varjas, Henrich & Meyers 2009; Mayer, 2007, Chibbaro & Jachson, 2006),  παρεμποδίζονται

από το να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες τους (Fullan, 1991) και συνάμα το εκπαιδευτικό

προσωπικό είναι πιθανό να επηρεαστεί αρνητικά.

 



3. Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Σε ό,τι  αφορά εάν οι  εκπαιδευτικοί  είναι έτοιμη στο να αντιμετωπίσουν μια οποιαδήποτε

κρίση συμβεί στο σχολείο τους (ερώτηση 21) φαίνεται ότι δεν μπορούν να την διαχειριστούν και

έτσι  επιβεβαιώνεται  αρνητικά η ερευνητική υπόθεση Υ7 της  παρούσας έρευνας,  καθόσον όλοι

σχεδόν οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για την κατάρτιση οργανωμένων σχεδίων δράσης κρίσιμων

περιστατικών με την συμμετοχή τόσο όλων των εκπαιδευτικών αλλά και των τοπικών φορέων. Από

όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι  η διαχείριση και αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων αποτελεί ένα

κοινωνικό  φαινόμενο  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  εμπλέκονται  όλοι  οι  κοινωνικοί  φορείς:

Πανεπιστημιακά ιδρύματα,  σχολικοί  σύμβουλοι,  διευθυντές σχολικών μονάδων και  εκπαιδευτές

ομάδων αντιμετώπισης κρίσης (Allen et al, 2002). Κατά τον Metzgar (1994), είναι ανάγκη στις

σχολικές  μονάδες  να  αναπτυχθούν  Εσωτερικές  εξελικτικές  δομές  υποστήριξης  για  την

αποτελεσματικότητα του σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. Είναι απαραίτητο η τοπική κοινωνία - η

Αστυνομία,  η  Πυροσβεστική,  οι  Υπηρεσίες  Ψυχικής  Υγείας,  Νοσοκομεία  και  Μέσα  Μαζικής

Ενημέρωσης-,  να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση κρίσεων με τη σύσταση

δομών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Να υπάρχει ένα δίκτυο επικοινωνίας και ενεργοποίηση

των  κρατικών  υπηρεσιών,  όπως  είναι  η  Αστυνομία,  η  Πυροσβεστική,  οι  Πρώτες  Βοήθειες,  η

Τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχολείο (Σαΐτης, 2008).

Αναφορικά  με  τα  μέτρα  προστασίας  που  έχουν  λάβει  οι  ίδιοι  οι  εκπαιδευτικοί  για  την

αντιμετώπιση των κρίσιμων περιστατικών (ερώτηση 22), οι μισοί και παραπάνω απάντησαν οτι

μεριμνά τους επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση των σεισμών και των πυρκαγιών με τη

δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση αυτών των φυσικών φαινομένων,  ενώ

γίνεται λόγος και για αυστηρή επιτήρηση σε όλους τους σχολικούς χώρους. Το γεγονός αυτό μπορεί

να αποδοθεί στο γενικότερο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με τους σεισμούς και επομένως στην

ανησυχία των αρμοδίων της εκπαίδευσης για την επίπτωση του φαινομένου στις σχολικές μονάδες

και κατ’ επέκταση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Από το ερώτημα αν στα σχολεία που υπηρετούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί έχουν συγκροτηθεί

Ομάδες για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών (ερώτηση 23), όλοι σχεδόν επικεντρώθηκαν

στην απάντηση οτι υπάρχουν μόνο σε περίπτωση αντιμετώπισης σεισμών και όχι σε άλλους είδους

κρίσεις. Γεγονός που συμφωνεί με την έρευνα των Poland και Scott (2004) για τις Ομάδες Σχολικής

Κρίσης όπου αναφέρουν ότι πολλά σχολεία έχουν κάνει φτωχή εργασία στην εφαρμογή τέτοιων

προτεραιοτήτων παρόλο που η συχνότητα περιστατικών σχολικής βίας αυξάνεται. Έτσι ο ρόλος του

σχολικού προσωπικού στην οργάνωση των ομάδων κρίσης και την επιρροή του σε ολόκληρο τον

τομέα της σχολικής κρίσης και της βίας μπορεί και πρέπει να είναι ενεργός και συμφωνεί με την

έρευνα των Poland και Scott (1994) όπου λίγα σχολεία έχουν προετοιμαστεί για να διαχειριστούν

μια κρίση και λίγη έμφαση έχει δοθεί στις δραστηριότητες πρόληψης.



Τέλος όσον αφορά το ερώτημα τι  χρειάζονται ως εκπαιδευτικοί προκειμένου να είναι πιο

αποτελεσματικοί  στην  διαχείριση  οποιασδήποτε  κρίσης  (ερώτηση  24),  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί

συμφώνησαν ότι πρέπει να επιμορφώνονται συστηματικά στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην

ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών.  Σύμφωνα με τους Johnson & Stephers,  (2000, σ.  64)  ο

εκπαιδευτικός είναι αυτός που μπορεί να συμβάλει την καθοδήγηση της τάξης κατά τη διάρκεια της

συζήτησης και του απολογισμού μετά από ένα κρίσιμο γεγονός οπότε και οι μαθητές εκφράζουν

συναισθήματα και αντιδράσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη επιμόρφωση και κατάρτισή

του στην ψυχολογική υποστήριξη. Παρόμοια έρευνα των Smith κ.ά. (2001) κατέδειξε ότι είναι

αναγκαία η επαρκέστερη και καταλληλότερη παροχή εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς σχετικά

με έκτακτες ανάγκες από την πλευρά των περιφερειών.

4. Προτάσεις των Εκπαιδευτικών

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη επιμόρφωσης και πρακτικής

εξάσκησης σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων

στη χώρα μας και αυτό φαίνεται και από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση τι άλλο

θα  είχατε  να  προτείνετε  για  την  πρόληψη  ή  την  καλύτερη  αντιμετώπιση  των  έκτακτων

αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου (ερώτηση 25).  Είναι ανάγκη επομένως όλα τα μέλη

των σχολικών μονάδων να  τύχουν συστηματικής  επιμόρφωσης  με  σκοπό τη  διάχυση γνώσεων

(Barrios , Sleet , Mercy, 2003:2,3), καθώς η σωστή εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει και σε αποφυγή

κινδύνων  στο  σχολικό  περιβάλλον,  όπως  φάνηκε  και  σε  πρόσφατη  έρευνα  στην  Αμερική.

Αναλυτικότερα,  ο  ρόλος  της  επιμόρφωσης  συντελεί  στην  αποτελεσματική  λειτουργία  των

εκπαιδευτικών  καθώς  επέδειξαν  βελτιωμένη κατανόηση για  τη  συναισθηματική,  κοινωνική  και

πνευματική  υγεία  των  παιδιών  (Bahora,  Hanfi,  Chien  &  Compton  2008).  Το  κάθε  σχολείο

χρειάζεται  ανθρώπινο  δυναμικό  εκπαιδευμένο  και  «ικανό  να  διενεργήσει  την  παρέμβαση  στην

κρίση»  (Brock  et  al,  2005:64),  καθώς  και  ένα  μοναδικό  πλάνο  επιμόρφωσης  και  πρακτικής

εξάσκησης που να καταρτίζεται με βάση τη μοναδικότητα που συναντάται στα σχολεία (Trump,

2011:34). Ενώ η συνεργασία μεταξύ τοπικών φορέων και σχολείου, μεταξύ εκπαιδευτικών- γονέων

– μαθητών, είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των κρίσιμων περιστατικών, όπως αναφέρουν

σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Αναφορικά με την ερώτηση ποιες  προϋποθέσεις  χρειάζονται  για  να είναι  το σχολείο των

εκπαιδευτικών ασφαλές (ερώτηση 26), οι  εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για συνεργασία, εποπτεία,

θετικό  κλίμα,  μέτρα  ασφαλείας,  καλό  υλικοτεχνικό  εξοπλισμό  κλπ.  Όλα  τα  παραπάνω

επιβεβαιώνονται και από σχετικές έρευνες, όπου το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί παρεμβατικά

και να συντελεί στη δημιουργία ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος με κάθε τρόπο, καλλιεργώντας



το  θετικό  σχολικό  κλίμα,  τη  συνεργατική  διάθεση,  την  επικοινωνία  και  τη  συναισθηματική

νοημοσύνη στα παιδιά (Morisson, 2011).  Ο διευθυντής με τη σειρά του ως ηγέτης,  οφείλει να

αποτελεί τον πυλώνα της εσωτερικής ασφάλειας του σχολείου και να επιστρατεύει συντονισμένες

στρατηγικές και πρακτικές μεθόδους για την προώθηση της σχολικής ασφάλειας, πειθαρχίας και

αρμονικής  συνύπαρξης  (Trump,  2011:110,  Σαΐτης,  2008,  Allen  et  al,  2002).  Η  αναφορά  στην

ύπαρξη σωστού υλικοτεχνικού εξοπλισμού στηρίζεται στην απουσία σχεδίων πρόληψης από την

πλευρά  της  πολιτείας  για  τις  σχολικές  μονάδες  και  το  γεγονός,  όπως  αναφέρεται  και  στη

βιβλιογραφία ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κυριαρχεί η λογική του «δεν πρόκειται να

συμβεί  σε εμάς».  Άλλωστε σύμφωνα και  με την έρευνα των Σαΐτη,  Σαΐτη και  Γουναρόπουλου

(2008) «οι κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων δεν ελέγχονται από ειδική κρατική υπηρεσία ανά

τακτά χρονικά διαστήματα».

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα ποιον θεωρούν οι εκπαιδευτικοί τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης

έκτακτων περιστατικών (ερώτηση 27) όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για την κατάρτιση

σχεδίου  αντιμετώπισης  διαχείρισης  κρίσεων,  καθώς  και  την  ενότητα  και  συνεργασία  μεταξύ

Κρατικών  Φορέων-  Σχολείου-  Μαθητών-  Γονέων.  Αυτό  ενδεχομένως  δείχνει  ότι  υπάρχει

συμμετοχική δράση και ενεργή εμπλοκή από όλους όσοι περιβάλλουν το σχολείο: γονείς, μαθητές,

εκπαιδευτικούς,  για  τις  καταστάσεις  κρίσεων  που  εκδηλώνονται  στο  σχολείο  και  επομένως

επιθυμούν την εκπλήρωση ενός αποτελεσματικού  σχεδίου διαχείρισης κρίσεων που είναι αυτό της

επικοινωνίας των στόχων (Σαΐτης, 2014: 273,274). Το σχολείο χρειάζεται εσωτερικές εξελικτικές

δομές  υποστήριξης  για  την  αποτελεσματικότητα  του  σχεδίου  διαχείρισης  κρίσεων  (Metzgar,

1994:18) και ένα ανανεωμένο και συστηματικό σχέδιο έκτακτων αναγκών.

Στο τελευταίο ερώτημα της παρούσας έρευνας εάν οι εκπαιδευτικοί θα συμμετείχαν στην

κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών και με ποιο τρόπο (ερώτηση 28), όλες οι

απαντήσεις ήταν θετικές επιβεβαιώνοντας και την ερευνητική υπόθεση Υ8 της παρούσας με την

συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και τη θετική τους άποψη στην δημιουργία Σχεδίων Κρίσεων.

Ο τρόπος που θα συμμετείχαν θα ήταν με προτάσεις που πηγάζουν από την εμπειρία, με  προτάσεις

από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, με τη δημιουργία μιας παιδαγωγικής ομάδας, αλλά προπάντων να

υπήρχε  σχετική  ενημέρωση,  κατάρτιση,  επιμόρφωση και  καθορισμός  ρόλων  και  αρμοδιοτήτων

προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  όλα  τα  κρίσιμα  περιστατικά  με  επιτυχία.  Όλα  τα  ανωτέρω

επιβεβαιώνονται  και  με  σχετικές  έρευνες,  όπου  είναι  ανάγκη  ο  στόχος  του  κάθε  σχεδίου  να

επικοινωνείται,  να οργανώνεται  η σχολική μονάδα με πολυεπίπεδα συντονιστικά όργανα,  μέσω

καταγραφής  αρμοδιοτήτων,  σχετικών  οδηγιών  και  τήρησης  ημερολογίου  καθώς  και  να

εκπαιδεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης (Σαΐτης, 2014:

273,274). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι περιορισμοί που παρουσιάζει η παρούσα έρευνα, τα

συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και διατυπώνονται

τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν στόχο την αρτιότερη διοικητική στην αντιμετώπιση των

σχολικών  κρίσεων  καθώς  και  την  ενίσχυση  της  προληπτικής  κουλτούρας  των  εκπαιδευτικών

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ γίνεται αναφορά και σε προτάσεις- ιδέες για μελλοντική έρευνα.

2. Περιορισμοί

Πρέπει  να  επισημανθεί  πριν  γίνει  καταγραφή  των  συμπερασμάτων  της  παρούσης,  ότι  η

μελέτη αυτή,  παρουσιάζει  αρκετούς  περιορισμούς που αφορούν τη δυνατότητα γενίκευσης των

ευρημάτων στον γενικότερο πληθυσμό από όπου προέρχεται το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας.

Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι η έρευνα αυτή στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί

να εξετάσει ενδελεχώς το θέμα της ετοιμότητας των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

 Άλλωστε, δεν μελετήθηκαν όλες οι μορφές κρίσεων που συμβαίνουν στις σχολικές μονάδες,

αφού επικεντρωθήκαμε κυρίως σε ατυχήματα από φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμούς, πυρκαγιές,

πλημμύρες. Εξετάστηκαν βέβαια και τα φαινόμενα της σχολικής βίας, του σχολικού εκφοβισμού

ανάμεσα σε μαθητές, του άγχους, της υπερκινητικότητας των μαθητών, καθώς και τα απροσδόκητα

γεγονότα που μπορούν να συμβούν, αλλά σε περιορισμένο βαθμό. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να

θεωρηθεί δεδομένο ότι έχει διερευνηθεί και ερμηνευθεί πλήρως η ετοιμότητα των σχολείων της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαχείριση κρίσεων.

Τα παραπάνω αποτελέσματα,  λοιπόν,  δεν  μπορούν να αποτελέσουν έναν γενικό  κανόνα,

αφού το  δείγμα μας  αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί  από περιορισμένο  αριθμό  σχολείων  του  Δήμου

Τρίπολης  που δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα μελέτης του θέματος, ενώ δεν συλλέχθηκε

δείγμα από άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Παρόλο που επιδιώχθηκε να συλλεχθούν

δεδομένα από ένα σχετικά αντιπροσωπευτικό δείγμα, τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν στο

γενικό πληθυσμό των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που επιλεγόταν δείγμα και από άλλα σχολεία

της χώρας ίσως να προέκυπταν και διαφορετικά αποτελέσματα. 

Αναφορικά με τις παραπάνω σχετικές διαπιστώσεις έχουν παραμείνει αναπάντητα αρκετά

ερωτήματα,  τα  οποία  μπορεί  να  απαντήσει  μόνο  μια  συστηματική  έρευνα.  Τα  στοιχεία  που

διερευνήθηκαν  δεν  επαρκούν  για  να  εξαχθούν  συμπεράσματα  βαρύτητας  σχετικά  με  το  κάθε

στοιχείο της έρευνας ως προς την ετοιμότητα των σχολείων σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων. Η

παρούσα έρευνα περιορίζεται στην περιγραφική παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί στα



σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το

αν αποτελούν ασφαλή χώρο εργασίας, σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι σχολικές μονάδες -

διευθύνσεις  έχουν  οργανώσει,  προγραμματίσει  σχέδια  και  ομάδες  αντιμετώπισης  έκτακτων

αναγκών και ψυχολογικής στήριξης των μαθητών, αλλά και αντίστοιχες επιμορφώσεις  για τους

εκπαιδευτικούς. 

Τέλος,  δεν  γίνεται  αναφορά  για  τον  τρόπο  διοίκησης  και  διαχείρισης  των  έκτακτων

περιστατικών που μπορούν να συμβούν, αφού δεν γίνεται λόγος για τον ρόλο των διευθυντών στο

σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί και επομένως δεν μπορούμε να γενικεύσουμε την άποψη

ότι υπάρχει ελλιπής διοίκηση από την πλευρά της σχολικής κοινότητας. Εξάλλου, είναι ένα πολύ

λεπτό θέμα το να επιρρίπτονται ευθύνες στη διευθύνουσα αρχή του κάθε σχολείου.

3. Συμπεράσματα

Η διερεύνηση του θέματος της ετοιμότητας, της πρόληψης, της διοίκησης και αντιμετώπισης

των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τρίπολης, που προηγήθηκε είχε ως βασικό

στόχο να προβάλει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών αυτών σχετικά με αυτό το

θέμα.  Πιο συγκεκριμένα,  από τη συνολική  θεώρηση των επιμέρους  ευρημάτων προκύπτουν οι

παρακάτω διαπιστώσεις: 

• Οι  βασικότερες  αιτίες  πρόκλησης  σχολικών  ατυχημάτων  στα  σχολεία  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης  του  Δήμου  Τρίπολης  εδράζουν  στον  συνωστισμό  πολλών  μαθητών  στον

αύλειο χώρο του σχολείου, στην επιθετική συμπεριφορά, στην απροσεξία των μαθητών και

στην κακή κατάσταση του αύλειου χώρου. 

• Το  Σχέδιο  Διαχείρισης  Κρίσεων  στα  σχολεία  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου

Τρίπολης, περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση του σεισμού και δεν επεκτείνεται και στην

αντιμετώπιση  άλλων  φυσικών  καταστροφών  (κατάσβεση  πυρκαγιών,  αντιμετώπιση

πλημμυρών).

• Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας στερούνται συστηματικής επιμόρφωσης και

πρακτικής εξάσκησης στην αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων. 

• Η συντριπτική πλειοψηφία όλων των εκπαιδευτικών τονίζει ότι πρέπει να επιμορφώνονται

συστηματικά  στην  παροχή  πρώτων  βοηθειών  και  στην  ψυχολογική  υποστήριξη  των

μαθητών, αλλά και στην αντιμετώπιση διαχείρισης διαφόρων έκτακτων περιστατικών. 

• Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρή

έλλειψη σχεδίου και σχεδιασμού διαχείρισης κρίσεων του σχολείου για την αντιμετώπιση

των έκτακτων αναγκών. 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούσαν και χρειάζονται τη



βοήθεια  ψυχολόγου  και  κοινωνικού  λειτουργού  για  την  αντιμετώπιση  απροσδόκητων

γεγονότων, σχολικού εκφοβισμού και αυτοκτονικών τάσεων των μαθητών. 

• Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  εκπαιδευτικών  δηλώνει  ότι  δεν  υπάρχει  συστηματικός

διοικητικός μηχανισμός  και προληπτική κουλτούρα από την αρμόδια κρατική υπηρεσία για

τη στατικότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων στο σχολείο. 

• Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας μας αναγνωρίζει ότι δεν έχει

τύχει μέριμνας και ουσιαστικής βοήθειας το σχολείο τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού σχολικού περιβάλλοντος.

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δηλώνουν ότι χρειάζεται κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης

κρίσεων  και  ότι  θα  συμμετείχαν  στον  σχεδιασμό  του  με  καθορισμένους  ρόλους  και

αρμοδιότητες,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουν  οποιαδήποτε  σχολική  κρίση  συμβεί  στη

σχολική κοινότητα.

4. Προτάσεις Αντιμετώπισης Διαχείρισης Κρίσεων

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοικητική λειτουργία

του  σχολείου  αναφορικά  με  τις  σχολικές  κρίσεις  που  εκδηλώνονται  επηρεάζει  σημαντικά  την

εκπαιδευτική  λειτουργία,  εκτιμούμε  ότι  οι  διαπιστώσεις  αυτές  πρέπει  να  μελετηθούν  και  να

ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους υπεύθυνους της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο,  ύστερα

από διάλογο με όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο οποίο να ορίζονται θέματα

που  έχουν  σχέση  με  την  ευαισθητοποίηση  και  τη  συστηματική  ανανέωση  των  διοικητικών

μηχανισμών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότερη πρόληψη

και  διοίκηση  των  σχολικών  κρίσεων  και  συγκεκριμένα  η  νέα  νομοθετική  ρύθμιση  πρέπει  να

προβλέπει: 

1. Τη  θέσπιση  υποχρεωτικών  συστηματικών  ενδοσχολικών  σεμιναρίων  και  πρακτικής

εφαρμογής  με  βάση  τις  πραγματικές-καθημερινές  ανάγκες  των  εκπαιδευτικών  και  του

σχολείου  στο  οποίο  υπηρετούν,  καθώς  και  τη  δημιουργία  ψηφιακής  εκπαιδευτικής

πλατφόρμας,  έτσι  ώστε  οι  δάσκαλοι  να  εκπαιδεύονται  καθημερινά  και  ενδοσχολικά  σε

θέματα διοίκησης κρίσεων. 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να εφαρμόσει  σταδιακά και  συστηματικά καλές πρακτικές  από

άλλες χώρες και να σχεδιάσει το δικό της πλάνο επιμόρφωσης  με συγκεκριμένες μεθόδους,

συστηματικότητα και περιεχόμενο λαμβάνοντας υπόψη όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Για  παράδειγμα,  στην  Αμερική,  η  εκπαίδευση  πραγματοποιείται  μέσω  βιωματικών

πρακτικών σεμιναρίων, μέσω άμεσης σύνδεσης της Αστυνομίας και της Τοπικής κοινωνίας



με  το  σχολείο  για  την  εκπαίδευση  των  δασκάλων  αναφορικά  με  την  παροχή  πρώτων

βοηθειών,  μέσω  ενδοσχολικών  σεμιναρίων  και  μέσω  ηλεκτρονικής  εκπαιδευτικής

πλατφόρμας, είτε αυτοκαθοδηγούμενα, είτε συνδυαστικά (European Agency for safety and

health  at  work,  2011:8),  είτε  μέσω  σεναρίων  μάθησης  ηλεκτρονικά  (Paul  Timm,  PSP,

2015:142), χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης του 21ου αιώνα, την

πολυτροπικότητα (multimodality). Επιπλέον, θα μπορούσε η χώρα μας να συμμετάσχει σε

Ευρωπαϊκά  εκπαιδευτικά  ερευνητικά  προγράμματα  διάρκειας  μίας  εβδομάδας  κατά  τα

οποία  εμπλέκονται  εξωτερικές  ειδικές   επιτροπές  στον  χώρο  του  σχολείου  με  το

εκπαιδευτικό προσωπικό (European Agency for safety and work at school, 2011:36), όπως

πραγματοποιεί η Ολλανδία από το Νοέμβριο του 2004. 

2. Τη καθιέρωση ειδικού εκπαιδευτικού πεδίου «Αγωγής Υγείας» με την  ενεργή εμπλοκή των

μαθητών  μέσω  βιωματικής  μάθησης  (learing  by  doing)  και  διαθεματικής  προσέγγισης

(project-based  learning),  προκειμένου  να  ευαισθητοποιηθούν  θετικά  τα  παιδιά  και  να

μάθουν από μικρή ηλικία να αποτρέπουν τους κινδύνους και να αποκτήσουν προληπτική

κουλτούρα διαχείρισης κρίσεων. 

3. Τη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα εμπλέκονται ενεργά: εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς

και  οι  αρμόδιες  τοπικές  αρχές  για  τον  έλεγχο  της  στατικότητας  των  σχολείων  και  τη

καταγραφή του διαθέσιμου υλικού του σχολείου. 

Με  άλλα  λόγια  χρειάζεται  η  ύπαρξη  προληπτικής  κουλτούρας  και  συστηματικού

διοικητικού  μηχανισμού  αναφορικά  με  τον  έλεγχο  για  τη  στατικότητα  των  κτιρίων  και

εγείρει  προβληματισμούς  καθώς  η  Ελλάδα  είναι  μια  χώρα  με  έντονη  σεισμική

δραστηριότητα.  Έρευνα  που  είχε  πραγματοποιηθεί  στην  Ελλάδα  και  συγκεκριμένα  στο

νομό Αττικής μετά το σεισμό του 1999, έδειξε ότι η συντήρηση σε πολλά από τα σχολεία

του  νομού  ήταν  ελλειμματική  επιβεβαιώνοντας  την  άποψη  του  Μπαλτά  ότι  «σε

σεισμογενείς περιοχές, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο και κατανοητό

σχέδιο  για  τις  σχολικές  μονάδες»  (2004,  in  OECD  Educational  Facilities  and  Risk

Management., pg. 99). Τα αποτελέσματα της έρευνας μας συμφωνούν  με αυτά των Σαΐτη

κ.α (2008), βάσει των οποίων  «οι κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων δεν ελέγχονται

από ειδική κρατική υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να εκφράζονται

αμφιβολίες για το αν και κατά πόσο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για τα

παιδιά και τους δασκάλους που στεγάζουν» (σελ. 352). 

4. Τη δημιουργία συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους και ειδικούς στην αντιμετώπιση

οποιαδήποτε κρίσης πριν και μετά στο σχολικό περιβάλλον. 

Ενδεικτικά  στην  Αμερική,  σε  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  το  94,2%  των  σχολείων

παρείχαν  συμβουλευτική  υποστήριξη  εφόσον  χρειαζόταν  μετά  την  εκδήλωση  φυσικών



καταστροφών ή σχολικών κρίσεων και μάλιστα το 95,3% των περιοχών αυτών είχαν ένα

ολοκληρωμένο σχέδιο προετοιμασίας, ανταπόκρισης και ανάκαμψης από την κρίση. Αυτή η

πρακτική έχει ήδη διατυπωθεί και από τον Κατσαρό ο οποίος υποστηρίζει ότι «τα ελληνικά

σχολεία θα μπορούσαν να διαθέτουν εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό ειδικά γα την

παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στη διαχείριση κρίσεων» (2008: 173).

Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  χώρες  χρειάζεται  να  δημιουργήσουν  συνεργατικά  δίκτυα  ειδικών

(safety earthquake initiative, SESI) που να στοχεύουν στη δημιουργία και στο διαμοιρασμό

γνώσης με στόχο τη λήψη σωστών αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου από

κινδύνους που εγκυμονούν από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως (OECD, 2004:43). 

Εξίσου σημαντικό είναι να γίνει αναφορά και στις ομάδες διαχείρισης κρίσεων, καθόσον από

την παρούσα έρευνά μας απουσιάζει η συγκρότησή τους. Διαπιστώνοντας λοιπόν ότι τα σχολεία

της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου  Τρίπολης,  στερούνται  ομάδων  που  μπορούν  να

διαχειριστούν κρίσεις, παρόλο που υπάρχουν ομάδες μόνο αντιμετώπισης σε περιπτώσεις σεισμών

και λίγων σε περιπτώσεις πλημμυρών, προτείνουμε τα εξής:

• Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.

• Ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Περιφέρειας με σκοπό τη

σύσταση αντίστοιχων Ομάδων σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

• Ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση όλων των εκπαιδευτικών από την Ομάδα Διαχείρισης

Κρίσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

• Συγκρότηση  Ομάδας  Διαχείρισης  Κρίσεων  σε  επίπεδο  Σχολείου.  Σε  επίπεδο  Σχολείου

θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:

Α. Επιμόρφωση της Ομάδας

Η επιμόρφωση των μελών της ομάδας ενημερώνει «εικονικά» τι πρόκειται να επωμιστούν

και να αντιμετωπίσουν δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον εαυτό τους,

αν ο ενθουσιασμός της αρχικής συμμετοχής υφίσταται ακόμη, καθώς και αν νιώθουν ικανοί να

φέρουν σε πέρας το ρόλο τους. Η ενσυνείδητη παραμονή τους στην επιμόρφωση θα τους εξοπλίσει

με γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση και την παρέμβαση στην κρίση.

Στην  προσπάθειά  να  σχεδιαστεί  ένα  τέτοιο  επιμορφωτικό  σεμινάριο  θεωρούμε  καλό  να

παρουσιαστούν τα παρακάτω θέματα:

• Καταγραφή  παραδειγμάτων  κρίσεων  σε  σχολεία  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό  τα

τελευταία έτη.

• Αναζήτηση από το Αρχείο Ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. τηλεοπτικό ή ακουστικό υλικό από γεγονότα

που προκάλεσαν κρίσεις στα σχολεία.

• Αναζήτηση στη Βιβλιογραφία ή στο διαδίκτυο γνώσης που αφορούν θέματα όπως τι είναι

κρίση και πως ορίζεται η κρίση.



• Παρουσίαση όλων των πιθανών γεγονότων που μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις.

• Αναλυτική παρουσίαση, από τα μέλη της Ομάδας, τέτοιων κρίσεων εστιάζοντας στο που,

πότε, πώς και γιατί.

• Παρουσίαση  των  αντιδράσεων  της  Σχολικής  Μονάδας  σε  κάθε  κρίση  εστιάζοντας  το

ενδιαφέρον: α) Στο σχεδίασμά, β) στην ετοιμότητα, γ) την αντίδραση και δ) την παρέμβαση.

• Όλα τα παραπάνω θέματα έχουν σκοπό την ενημέρωση, τη σύγκριση και την καταγραφή

θετικών ή αρνητικών αντιδράσεων, παραλείψεων δημιουργώντας ένα προβληματισμό στο

πως θα σχεδιάσει μελλοντικά η Ομάδα του Σχολείου τη δική της παρέμβαση σε πιθανή

κρίση . Έτσι, επιτυγχάνονται:

• Παρουσίαση εξωτερικών ομάδων όπως: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση,

Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας, Ε.Κ.Α.Β., με σκοπό να ενημερωθούν τα μέλη για το έργο τους,

τη βοήθεια που παρέχουν και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

• Εκτίμηση της Επικινδυνότητας ενός γεγονότος.

• Διαλέξεις ανθρώπων που βίωσαν καταστάσεις κρίσεων σε άλλα σχολεία μεταφέροντας την

εμπειρία τους.

• Κίνητρα για τη συμμετοχή στην Ομάδα.

• Σχολική Ασφάλεια με την πρόσληψη σχολικών φυλάκων και Ιδιωτική εταιρεία φύλαξης.

• Προσωπική και Φυσική Ασφάλεια στο Σχολικό χώρο.

• Εμπλοκή των ΜΜΕ στην κατάσταση κρίσης, με θετικό ή αρνητικό τρόπο.

• Ανάπτυξη-Εξέλιξη παιδιού και εφήβου (Γνωστική Ανάπτυξη Συναισθηματική Ανάπτυξη -

Κοινωνική Ανάπτυξη)

• Συμπτώματα Αντίδρασης στην κρίση ανά ηλικία.

• Μετατραυματικό γεγονός (στρες).

• Παραβατικότητα μαθητών.

Β. Συνεργασία με Τοπικούς Φορείς και Σύλλογο Γονέων

Ο διευθυντής και τα μέλη της ομάδας πρέπει να αξιοποιήσουν και να ζητήσουν από τους

τοπικούς φορείς που επί το πλείστον είναι ο Δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, να παράσχει κάθε δυνατή

βοήθεια στο σχολείο. Ο Σύλλογος Γονέων, από την άλλη πλευρά, να εμπλακεί και να συνεργαστεί

με την ομάδα Διαχείριση Κρίσεων με σκοπό την συμμετοχή του στη χάραξη της στρατηγικής, του

σχεδιασμού της ετοιμότητας καθώς και στην παρέμβαση στην κρίση. Η συνεργασία αυτή σαφώς θα

προσδώσει μια εξωστρέφεια στο όλο εγχείρημα απαγκιστρώνοντάς το και απεγκλωβίζοντάς το από

τον  περίβολο  του  διδακτηρίου  καθιστώντας  το  ταυτόχρονα  υπόθεση  της  τοπικής  κοινωνίας

καλώντας την ταυτόχρονα για ανάληψη εθελοντικής εργασίας .



Γ. Συνεργασία με Ιατρικές Υπηρεσίες

Η ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Σχολείου πρέπει  να αξιοποιήσει όλους τους τοπικούς

παράγοντες που ασχολούνται με θέματα Υγείας ή έχουν σχετική ειδίκευση όπως έναν νοσηλευτή,

ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του Δήμου μέσα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ή ένα

νοσηλευτή του κοντινού Κέντρου Υγείας ή τον Αγροτικό Γιατρό ή έναν ιδιώτη όπως ο γιατρός

γενικής ιατρικής ή το Φαρμακοποιό της γειτονιάς ή εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού κ.α.. Μέριμνα

της Ομάδας είναι να καταρτίσει ένα τηλεφωνικό κατάλογο με Τηλέφωνα Ανάγκης από γιατρούς,

νοσοκομεία, ειδικευμένο προσωπικό, που μπορούν να επέμβουν και να βοηθήσουν άμεσα. Σίγουρα

η ύπαρξη ανθρώπων ή ομάδας ανθρώπων εντός του σχολείου, που μπορούν να παράσχουν άμεση

βοήθεια εντός του σχολείου, αποτελεί σπουδαίο βήμα παρέμβασης σε μια κρίση. Ένα καθήκον της

ομάδας είναι να διασφαλίζει την ύπαρξη των διαθέσιμων αποθεμάτων που χρειάζονται στο Σχολικό

Φαρμακείο, καθώς και να ελέγχεται περιοδικά με σκοπό να αντικαθίστανται τα φάρμακα που έχουν

λήξει.

Εν  κατακλείδι,  κρίνεται  απαραίτητο  σήμερα  όλη  η  εκπαιδευτική  κοινότητα  να  αποτελεί

«πυλώνα» αποτελεσματικής και προληπτικής κουλτούρας για την αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων

καθώς αυτές αποτελούν καθημερινό φαινόμενο της σχολικής πραγματικότητας. Το κάθε σχολείο σε

συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  φορείς  θα  μπορούσαν  να  διασφαλίσουν  την  ποιότητα  της

εκπαίδευσης  και  να  εργάζονται  απρόσκοπτα  για  την  αναβάθμιση  του  εργασιακού  σχολικού

περιβάλλοντος. 

5. Προτάσεις για μελλοντική Έρευνα

Με βάση και τα παραπάνω είναι γεγονός ότι η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει το

έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση και άλλων σημαντικών στοιχείων που αφορούν την ετοιμότητα

των σχολείων σε περιπτώσεις διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Συγκεκριμένα στην ανάλυση των

δεδομένων θα μπορούσαν να διακριθούν και να κατηγοριοποιηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών

για  την  ετοιμότητα  του  σχολείου  τους  σε  περιπτώσεις  διαχείρισης  κρίσεων,  δηλαδή  όλες  οι

ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει δυνατότητα να γίνουν συγκρίσεις

ανάμεσα στα σχολεία του Δήμου Τρίπολης σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων και τον τρόπο που

σχεδιάζουν  και  οργανώνουν  κατάλληλα  οργανωμένα  σχέδια  αντιμετώπισης  ατυχημάτων,  τις

προληπτικές ενέργειες που εφαρμόζουν, τον βαθμό ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών, αλλά

και  το  κατά  πόσο  αποτελούν  ασφαλείς  χώρους  εργασίας.  Έτσι  μπορούν  να  εξαχθούν  ακόμα

περισσότερα και χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Ακόμη,  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  τα  φαινόμενα  του  σχολικού  εκφοβισμού,  αλλά  και  των

απωλειών μαθητών λόγω θανάτου αποτελούν ζητήματα ιδιαίτερα λεπτά και μεγάλης σημασίας. Με



αφορμή το  γεγονός  ότι  αυτές  οι  μορφές  κρίσης  δεν  εξετάστηκαν ενδελεχώς από την παρούσα

έρευνα, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και να εξετάσουν αναλυτικότερα

και  σε  ευρύ  φάσμα  αυτά  τα  φαινόμενα  και  να  αξιολογήσουν  την  ετοιμότητα  των  σχολικών

μονάδων ως προς αυτά.

Επίσης,  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας  εξάγονται  με  την  χρήση  της  ποιοτικής

έρευνας, αφού αυτός ήταν και ο κύριος στόχος της. Θα μπορούσε στο μέλλον και προτείνουμε τη

χρήση ποσοτικής έρευνας με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, ώστε να υπάρξει βαθύτερη

στατιστική διερεύνηση και ανάλυση περισσότερων παραμέτρων.

Στην  παρούσα  διπλωματική  αντιμετωπίζεται  ο  ερευνητικός  προσδιορισμός  βασικών

στοιχείων  που  θα  πρέπει  να  έχει  η  δομή  και  ο  σχεδιασμός  ενός  συστήματος  αντιμετώπισης

διαχείρισης  κρίσεων.  Τα  αποτελέσματα  της  διερεύνησης,  μπορούν  να  αποτελέσουν  την

κατευθυντήρια  γραμμή  και  βάση  για  τη  λεπτομερειακή  ανάπτυξη  ενός  τέτοιου  συστήματος

αντιμετώπισης κρίσεων, όχι μόνο στην Εκπαίδευση, αλλά και σε άλλους Διοικητικούς Τομείς.

Καταλήγοντας, τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν

σαν ανατροφοδότηση για την εκπαιδευτική κοινότητα, τον κρατικό μηχανισμό και το Υπουργείο

Παιδείας σχετικά με την ετοιμότητα των σχολείων σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων, αλλά και

σε ό,τι  αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή σοβαρών περιστατικών,  κάτι  το

οποίο απουσιάζει από τα σχολεία της χώρας. 

Στην  Ελλάδα,  άλλωστε,  οι  σχολικές  μονάδες  δεν  λαμβάνουν  ιδιαίτερη  μέριμνα  για  την

ετοιμότητά  τους  στη  διαχείριση  κρίσεων  και  η  όποια  ενημέρωση  λαμβάνουν  οι  διευθυντές,

εκπαιδευτικοί είναι μέσα από επιμορφώσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις. Οι προσπάθειες που γίνονται

για την ενασχόληση με τη διαχείριση κρίσεων παραμένουν σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής.

Έτσι, η μελέτη αυτή ίσως οδηγήσει και άλλους ερευνητές στην εξέταση και άλλων σημαντικών

πτυχών του θέματος με σκοπό μία ασφαλή και οργανωμένη, σε περίπτωση κρίσιμων περιστατικών,

σχολική μονάδα. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μέσα από την παρούσα έρευνα δόθηκε η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις αντιλήψεις τους σχετικά με την ετοιμότητα στη

διαχείριση κρίσεων τόσο των σχολείων που υπηρετούν όσο και για την ετοιμότητα που αισθάνονται

η ίδιοι για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης. Οι συνεντεύξεις τους μας έδωσαν χρήσιμες

πληροφορίες για το ισχύον καθεστώς στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και μας έδειξαν τις

αδυναμίες του.

Τα  συμπεράσματα  που  κατέληξε  η  παρούσα  έρευνα  είναι  ότι  υπάρχει  σοβαρή  έλλειψη

Σχεδίου και Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων του σχολείου για την αντιμετώπιση των έκτακτων

αναγκών.  Γεγονός  που  επιβεβαιώνεται  και  από  την  υπάρχουσα  ελληνική  βιβλιογραφία  και

επομένως  τόσο  τα  ελληνικά  σχολεία,  όσο  και  οι  εκπαιδευτικοί  δηλώνουν  ανέτοιμοι  στην

αντιμετώπισή τους.

Για  τους  λόγους  αυτούς  θεωρείται  σήμερα  επιβεβλημένη  η  εισαγωγή  των  γνωστικών

παραμέτρων στη διαχείριση του κινδύνου, δηλαδή των διαδικασιών λύσης προβλήματος  - λήψης

απόφασης  –  διαχείρισης  πληροφορίας  –  λειτουργίας  σε  ομάδες  –  διαχείρισης  πανικού.  Ο

καθορισμός  των  φάσεων  της  αντιμετώπισης  των  επικινδύνων  καταστάσεων  και  των  κρίσεων

(αξιολόγηση  του  κινδύνου,  μετριασμός,  ετοιμότητα,  απάντηση  και  αποκατάσταση)  πρέπει  να

εκλαμβάνεται ως μέρος ενός ολιστικού συστήματος και να δένει την διαχείριση έκτακτης ανάγκης

με την ικανότητα υποστήριξης και κατανομής ρόλων στο πλαίσιο του τοπικού προγραµµατισµού

και της ανάπτυξης.

Το τελικό προϊόν της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης πρέπει να απεικονίζει την σύνθεση όλων

των απόψεων της τοπικής κοινωνίας, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας προώθησης

υποστηρικτικών ενεργειών και παρεμβάσεων. Αυτό σημαίνει την άμεση λειτουργία ενός δικτύου

συνεργασίας  στο  οποίο  συμμετέχουν  φορείς,  εκπαιδευτικοί,  ιδρύματα,  ερευνητικά  κέντρα,

Μ.ΚΥ.Ο., ενεργοί πολίτες, ειδικοί επιστήμονες κ.α.

Ως  προς  τα  βήματα/προσεγγίσεις  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν  αναφέρθηκε  από  τους

εκπαιδευτικούς της παρούσας έρευνας η συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων, αλλά και μεταξύ

σχολείου-γονέων, και μαθητικών συμβουλίων των τάξεων η οποία θα προλάβανε αρκετά πράγματα

που θεωρούνται ως σχολική κρίση. Η προσέγγιση, η επικοινωνία, η προσωπική επαφή και η αγάπη

προς  τους  μαθητές  είναι  ο  καλύτερος  τρόπος  αντιμετώπισης  των  κρίσεων.   Η  αυξημένη

εφημέρευση καθηγητών με πιο επικοινωνιακό τρόπο προς τους μαθητές, είναι άλλο ένα σημαντικό

βήμα  στην  αποτελεσματικότερη  διαχείριση  κρίσεων,  όσον  αφορά  στις  συγκρούσεις  μεταξύ

μαθητών. 

Μέσα στα βήματα που πρέπει  να  γίνουν ανέφεραν ακόμα σχέδια δράσεων για  όλα όσα

προκύπτουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Πρέπει πρώτα να γίνεται εντοπισμός του προβλήματος,



διερεύνηση αιτιών, και μετά να ακολουθούνται βήματα δράσης, όπως το «πώς», σε συνεργασία με

«ποιους»  (γονείς,  εκπαιδευτικούς  αλλά  και  εμπλοκή  εκπαιδευτικού  ψυχολόγου).  Η  σωστή

οργάνωση από την αρχή της σχολικής χρονιάς είναι ένα σημαντικό βήμα ως προς τη διαχείριση

κρίσεων,  αφού  όλα  ξεκινούν  από  τον  Διευθυντή.  Η  καλή  οργάνωση  των  εκπαιδευτικών  και

μαθητών είναι επίσης ένα άλλο σημαντικό βήμα ως προς τη διαχείριση κρίσεων. Στο θέμα αυτό

ανέφεραν ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για καλύτερο χειρισμό των

μαθητών/τριών, ώστε να προλαμβάνουν μια σχολική κρίση. 

 Θα πρέπει να αναπτυχθεί κουλτούρα στα σχολεία όπου όλοι οι καθηγητές βοηθούν ώστε να

αποτρέπουν περιστατικά βίας ανάμεσα στους μαθητές (π.χ. εκφοβιστικής συμπεριφοράς). Κανένας

εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να παραμένει ως απλός παρατηρητής σε αυτά που διαδραματίζονται

ανάμεσα στους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής μέρας, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια

του διαλείμματος. Υπάρχει και είναι πάντοτε επιθυμητή η συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η

αστυνομία, τα κρατικά νοσοκομεία, το γραφείο ευημερίας, η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (Ο.Α.Π.)

του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Πολιτισμού  της  Κύπρου,  αλλά  και  η  Υπηρεσία  Εκπαιδευτικής

Ψυχολογίας  (Υ.Ε.Ψ.)  Ιδιαίτερα,  ο  ρόλος  των  Εκπαιδευτικών  Ψυχολόγων  είναι  πολύτιμος  σε

περιστατικά κρίσης και θα ήταν καλό, όπως ο αριθμός των λειτουργών της Υ.Ε.Ψ. αυξηθεί ώστε να

μπορούν να επισκέπτονται πιο συχνά τα σχολεία. Θεωρούν, συνεπώς, ότι η μεγαλύτερη παρουσία

των εκπαιδευτικών ψυχολόγων θα βοηθούσε στην πρόληψη.   

Επισημάνθηκε πόσο καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης διαδραματίζει η διεύθυνση

του σχολείου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι  Διευθυντές/ντριες πρέπει να αυτενεργούν  και να

αναθέτουν  ευθύνες,  να  καθησυχάζουν  τους  γύρω  του  και  να  ζητούν  βοήθεια.  Πρέπει  να

οργανώσουν το πλάνο διαχείρισης στη βάση υφιστάμενων πρωτοκόλλων και  (π.χ. που αφορούν τη

διαχείριση φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί και πυρκαγιές). Σημαντικό είναι σε περίπτωση

κρίσης  να  καλούνται  οι  συνεργάτες,  π.χ.  εκπαιδευτικοί  ψυχολόγοι,  για  την  αντιμετώπιση  των

προβλημάτων που προκύπτουν. Μια κρίση μπορεί να διχάσει το σχολείο αν δεν αντιμετωπιστεί

άμεσα  και  κατάλληλα  γι  αυτό  τον  λόγο  ύψιστης  σημασίας  είναι  και  η  επιμόρφωση  των

εκπαιδευτικών. 

Αναφέρθηκε  ακόμα  ότι  χρειάζεται  να  δημιουργηθεί  ένα  στρατηγικό  σχέδιο  το  οποίο  θα

καθορίζει τις δράσεις των εκπαιδευτικών, ένα εγχειρίδιο, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένες

οδηγίες, όπως ποιος καλεί το ασθενοφόρο, ποιος ενημερώνει τους γονείς και πώς θα πρέπει να

χειριζόμαστε το κάθε είδος κρίσης που μπορεί να προκύψει μέσα στη σχολική κοινότητα.

Καταληκτικά, διαπιστώθηκε ακόμα η επιβαλλόμενη ανάγκη επιμόρφωσης στη διαχείριση της

κρίσης ιδιαίτερα των διευθυντών η οποία πρέπει να προωθηθεί. Ο αυτοσχεδιασμός σε περίπτωση

κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερα προβλήματα, αντί στη σωστή διαχείριση της. Η ανάγκη

μιας  ενιαίας  πολιτικής  ή  ένας  σχεδιασμός  δράσης  θα  βοηθήσει  τους  ιδίους  διευθυντές  να



κατανοήσουν το πώς αντιμετωπίζεται η κρίση. Ο κοινός σχεδιασμός θα ξεκαθαρίσει τους ρόλους

των  άλλων  εκπαιδευτικών  και  των  συνεργατών  του  σχολείου  έτσι  ώστε  συστηματικά  να

προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις. 

Η  διαχείριση  του  κινδύνου  είναι,  σήμερα,  μια  βαθιά  μαθησιακή  διαδικασία  µε  μεγάλο

ποσοστό  βιωματικής  εμπλοκής  σε  σενάρια  και  ασκήσεις  και  απαιτεί  επαναλαμβανόμενη

εκπαίδευση  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  την  αφομοίωση  των  γνώσεων  που  ραγδαία

αντικαθίστανται από άλλες νεώτερες.  

Η εκπαίδευση τους εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις πρέπει να περιλαμβάνει και τις

βασικές αρχές της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των συναισθημάτων.   

Οι  νέοι  διαχειριστές  κρίσεων  πρέπει  να  επιλέγονται,  και  όχι  να  ορίζονται,  μέσα  από

διαδικασίες  αξιολόγησης  (τεστ  διερεύνησης  αποκλίνουσας  σκέψης,  συνέντευξη  για  διερεύνηση

ψυχολογικού profile, ανάδειξη δεξιοτήτων άμεσης λήψης απόφασης κ.α.) και να υφίστανται συνεχή

εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Η διαχείριση του κινδύνου απαιτεί μια καθολική εμπλοκή καθενός µας σε όλα τα επίπεδα

πρόληψης  (σπίτι,  σχολείο  των  παιδιών,  γονείς,  Α.Μ.Ε.Α.,  συγγενικά  πρόσωπα  κ.α.),  ώστε  να

έχουμε συζητήσει και ενημερώσει το άμεσο περιβάλλον µας για την πιθανή κρίση και τη διαχείρισή

της  σε  ατομικό  επίπεδο.  Έτσι,  επιτυγχάνουμε  μεγαλύτερη  διαθεσιμότητα  και  δημιουργική

προσωπική  εμπλοκή  γιατί  γνωρίζουμε  ότι  οι  δικοί  µας  άνθρωποι  είναι  ενημερωμένοι  και  θα

δράσουν ανάλογα, µε αποτέλεσμα να λειτουργούμε πιο ελεύθερα και ουσιαστικά στον εργασιακό

µας χώρο από τη θέση που µας έχει ανατεθεί στο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. 

Οι  σύγχρονες  κοινωνίες  διακινδύνευσης  απαιτούν  ασφαλέστερες,  καινοτόμες  και

αποτελεσματικές διαχειρίσεις κινδύνων και κρίσεων.  

Η διαχείριση  κινδύνων  και  κρίσεων  τα  ερχόμενα χρόνια  θα  αποτελέσει  έναν  σημαντικό

ποιοτικό  δείκτη  ανάπτυξης  των  σύγχρονων  κοινωνιών,  µε  τεράστιες  πολιτικές  και  κοινωνικές

επιπτώσεις. Θα είναι ένα από τα στοιχεία που ο πολίτης θα συνεκτιμά όταν καλείται να εκλέξει

τους  ηγέτες  του.  Η  ανάπτυξη  του  τρίτου  τομέα  (Μ.ΚΥ.Ο.)  θα  είναι  επίσης  ένα  κριτήριο

αξιολόγησης.  Η διαχείριση  αυτή  θα  αποτελέσει  το  βασικό  πυρήνα  ενός  νέου  πολιτισμού.  Του

πολιτισμού των κοινωνιών διακινδύνευσης στον αβέβαιο σημερινό κόσμο µας.  

Η  λέξη είναι πάντα έτοιμη όταν είναι έτοιμη η έννοια,  ενώ συνήθως υποθέτουμε ότι η

έννοια είναι πάντα έτοιμη όταν είναι έτοιμη η λέξη. Η λέξη «ετοιμότητα» είναι επίκαιρη, η έννοια

«ετοιμότητα» είναι ώριμη για να εφαρμοστεί? 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α. Γενικά στοιχεία  

1) Τύπος σχολείου που υπηρετείτε:....................................................................

2)  Αριθμός μαθητών που φοιτούν:...................................................................

Β. Δημογραφικά στοιχεία: 

3) Φύλο: Άνδρας ☐ Γυναίκα ☐ 

4) Ηλικία: ≤ 30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51 και πάνω ☐ 

5) Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (-η) ☐ Άγαμος (-η)☐ Άλλο ☐ 

6)  Χρόνια υπηρεσίας: 

α) συνολικά στην εκπαίδευση:…… β) στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα:…………….. 

7) Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου διορισμού):

α) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ☐  β) Μεταπτυχιακό στον τομέα…………………………. 

γ) Διδακτορικό στον τομέα……… δ) Άλλο, τι…………………………………………….. 

8) Σχέση εργασίας: Μόνιμος ☐ Αναπληρωτής ☐ Ωρομίσθιος ☐ 

Γ. Ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο 

9) Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, είναι χώρος

πρόκλησης  ατυχημάτων  (π.χ.  τραυματισμοί  μαθητών  λόγω  πτώσης  ή  ξυλοδαρμού  από

συμμαθητές τους,  εγκαύματα,  αυτοκτονίες,  κρίσεις επιληψίας, αιμορραγίες,  κατάγματα κ.α.).

Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας? Αν Ναι ποιές είναι οι συχνότερες?

10) Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?

11) Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που γίνονται εντός του

σχολείου και γιατί?

12) Πώς αντιμετωπίζετε τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) όταν

συμβούν στο σχολείο σας?

13) Με τι είδη/ μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την αντιμετώπιση των

έκτακτων αναγκών? 



14)  Σε  ποια  γνωστικά  αντικείμενα  θα  επιθυμούσατε  να  παρακολουθήσετε  προγράμματα

επιμόρφωσης  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  ώστε  να  αποκτήσετε  γνώσεις  και  δεξιότητες

κατάλληλες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών?

15)  Κατά  τη  γνώμη  σας,  ποιες  πιστεύετε  αρμόδιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  βοηθήσουν  στη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο σας? 

16)  Πώς  μπορεί  το  σχολείο  σας  να  συγκεντρώσει  όλες  τις  προϋποθέσεις  ενός  ασφαλούς

εργασιακού περιβάλλοντος? 

17)  Ως  γνωστό,  απροσδόκητα  γεγονότα  (π.χ.  θάνατος  μαθητή/των,  εκπαιδευτικού/ων),

διαταράσσουν και αναστατώνουν την ψυχική υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν είχατε

απροσδόκητο γεγονός (ή γεγονότα) στο σχολείο σας, πώς θα τα αντιμετωπίζατε?

18) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας υπηρεσίας έχετε αντιληφθεί περιστατικά σχολικού

εκφοβισμού (Bullying); Πως τα αντιμετωπίζετε? 

19)  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  παρουσιάζει  άγχος,  υπερκινητικότητα,  ανησυχία,

γνωρίζετε ποιος μπορεί μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και έξω από αυτήν, να

βοηθήσει?

20) Αν κάποιος μαθητής σας,  σάς ανέφερε ότι  έχει  αυτοκτονικές τάσεις σαν απόρροια μιας

γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε?

Δ. Ετοιμότητα εκπαιδευτικών

21)  Πιστεύετε  ότι  αν  ξεσπάσει  μια  οποιαδήποτε  κρίση  στο  σχολείο  σας  μπορείτε  να  την

διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό?

22) Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει?

23)  Έχουν  οριστεί  από  το  σχολείο  σας  Ομάδες  Εκπαιδευτικών  για  την  αντιμετώπιση  των

έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών?

24) Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του



ρόλου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση/ διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο σχολείο

σας?

Ε. Προτάσεις εκπαιδευτικών 

25)   Ως  εκπαιδευτικός,  τι  άλλο  θα  είχατε  να  προτείνετε  για  την  πρόληψη ή  την  καλύτερη

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου?

26)  Ποίες  προϋποθέσεις  χρειάζονται  για  να  θεωρηθεί  το  σχολείο  σας  ως  ένα  ασφαλές

περιβάλλον?

27) Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών?

28) Θα συμμετάσχετε στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο σας? Και

αν ναι, με ποιο τρόπο?



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

1η Συνέντευξη 

Α. Γενικά στοιχεία  

1) Τύπος σχολείου που υπηρετείτε: Γυμνάσιο

2)  Αριθμός μαθητών που φοιτούν: 244

Β. Δημογραφικά στοιχεία:

3) Φύλο: Άνδρας  ☐ Γυναίκα  ☐

4) Ηλικία: ≤ 30  ☐ 31-40  ☐ 41-50  ☐ 51 και πάνω ☐

5) Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (-η) ☐ Άγαμος (-η)  ☐ Άλλο ☐

6)  Χρόνια υπηρεσίας:

α) συνολικά στην εκπαίδευση: 10 (δέκα) β) στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα: 1 (έναν) 

7) Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου διορισμού):

α) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ☐  β) Μεταπτυχιακό στον τομέα………………………….

γ) Διδακτορικό στον τομέα……… δ) Άλλο, τι……………………………………………..

8) Σχέση εργασίας: Μόνιμος ☐ Αναπληρωτής ☐ Ωρομίσθιος ☐

Γ. Ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο

9) Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, είναι χώρος

πρόκλησης  ατυχημάτων  (π.χ.  τραυματισμοί  μαθητών  λόγω  πτώσης  ή  ξυλοδαρμού  από

συμμαθητές τους,  εγκαύματα,  αυτοκτονίες,  κρίσεις επιληψίας, αιμορραγίες,  κατάγματα κ.α.).

Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας? Αν Ναι ποιές είναι οι συχνότερες?

Οι  σημαντικότερες  κρίσεις  που  έχουμε  αντιμετωπίσει  στο  σχολείο  μας  είναι  ξυλοδαρμοί  μεταξύ

μαθητών, bullying που φτάνει στα όρια του τραβήγματος και του σπρωξίματος, τραυματισμός μαθητή

λόγω  πτώσης  εξαιτίας  των  άλλων  συμμαθητών  τους,  κατάγματα  ποδιού  και  χεριού,  καθώς  και

μικροατυχήματα όπως εκδορές και αμυχές, λόγω προστριβών των μαθητών μεταξύ τους ιδιαίτερα στο

διάλειμμα και συγκεκριμένα στην αρχή αυτού. 

10) Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?

Τα ατυχήματα στο σχολείο μας οφείλονται  κυρίως σε τρεις  παράγοντες:  ι.  την απροσεξία και  τη

βιασύνη των μαθητών να παίξουν και να τρέξουν στο διάλειμμα ιι. στην έλλειψη ικανών και έγκαιρων

μέτρων  προστασίας  των  μαθητών  ώστε  να   αποφευχθούν  οι  πτώσεις  ιιι.  στην  απαράδεκτη  και

χρονίζουσα ακατάλληλη υλικοτεχνική κτιριακή δομή του σχολείου το οποίο κρύβει παγίδες για τους

μαθητές. 

11) Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που γίνονται εντός του



σχολείου και γιατί?

Τα ατυχήματα εντός του σχολείου θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να αντιμετωπίζονται από έμπειρο και

καταρτισμένο προσωπικό, όπως νοσηλευτές και γιατρούς. Σε καμία περίπτωση εμείς οι εκπαιδευτικοί

δεν  είμαστε  απολύτως  καταρτισμένοι  να  προσφέρουμε  τις  απαραίτητες  βοήθειες  σε  ένα  βαρύ

περιστατικό. Επίσης εμείς δεν θα έπρεπε να φέρουμε καν την ευθύνη για κάτι τέτοιο. 

12) Πώς αντιμετωπίζετε τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) όταν

συμβούν στο σχολείο σας?

Στο  σχολείο  μας  δεν  έχει  συμβεί  ούτε  πυρκαγιά,  ούτε  σεισμός,  ούτε  πλημμύρα,  ούτως  ώστε  να

απαντήσω πώς το  αντιμετωπίζουμε  σε  αληθινές  συνθήκες.  Υπάρχει  όμως σχέδιο  εκκένωσης  του

κτιρίου  σε περίπτωση πυρκαγιάς  και  σεισμού,  με  όλους τους  εκπαιδευτικούς να  εμπλέκονται  στη

διαδικασία ασφαλούς εκκένωσης του κτιρίου. Για την περίπτωση πλημμύρας δυστυχώς δεν υπάρχει

ένα σχέδιο. Επίσης γίνονται κάθε χρόνο δύο με τρεις πρόβες σεισμού, και πυρκαγιάς, για να είμαστε

σε ετοιμότητα. 

13) Με τι είδη/ μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την αντιμετώπιση των

έκτακτων αναγκών?

Το σχολείο μας είναι εφοδιασμένο μόνο με πυροσβεστήρες, καθώς και με ένα απλό φαρμακευτικό

κουτί, των πρώτων βοηθειών. 

14)  Σε  ποια  γνωστικά  αντικείμενα  θα  επιθυμούσατε  να  παρακολουθήσετε  προγράμματα

επιμόρφωσης  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  ώστε  να  αποκτήσετε  γνώσεις  και  δεξιότητες

κατάλληλες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών?

Θα επιθυμούσα να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα για τις πρώτες βοήθειες, ούτως ώστε να είμαι

ικανός να αντιμετωπίζω σε πρώτο στάδιο ένα σοβαρό περιστατικό. 

15)  Κατά  τη  γνώμη  σας,  ποιες  πιστεύετε  αρμόδιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  βοηθήσουν  στη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο σας?

Οι υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία ασφαλούς κλίματος είναι το Υπουργείο

Παιδείας, ο ΟΣΚ, οι Δήμοι, η Περιφέρεια και η Αστυνομία. 

16)  Πώς  μπορεί  το  σχολείο  σας  να  συγκεντρώσει  όλες  τις  προϋποθέσεις  ενός  ασφαλούς

εργασιακού περιβάλλοντος?

Το σχολείο είναι ένας χώρος όπου βρίσκονται ανήλικοι μαθητές. Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά είναι

ανώριμα να διαχειριστούν την ορμή τους, καθώς και είναι δύσκολο να μην βλέπουν κάποια πράγματα

που είναι επικίνδυνα ως παιχνίδι. Το σχολείο καταρχάς πρέπει να ενημερώσει γονείς και μαθητές για

την σωστή συμπεριφορά όλων των μαθητών, για να αποφευχθούν τυχόν παραβατικές συμπεριφορές

που έχουν να κάνουν με φθορές και κατ’ επέκταση τραυματισμούς. Από τη μεριά του το σχολείο θα

πρέπει  να  διορθώσει  τυχόν  ατέλειες  κατασκευαστικές  που  αποτελούν  εστία  τραυματισμών,  να

διασφαλίσει την ομαλή και εύκολη διέλευση των μαθητών από τις σκάλες και να δημιουργήσει τάξεις



και  χώρους  φιλικούς  προς  τα  παιδιά.  Ωστόσο  το  σημαντικότερο  για  ένα  βιώσιμο  και  ασφαλές

περιβάλλον είναι το ασφαλές  προαύλιο, όπου και σημειώνεται η πλειοψηφία των τραυματισμών.

Αυτό σημαίνει πως σε ένα προαύλιο θα πρέπει να μην υπάρχουν σκαλιά, πέτρες, ξύλα, σίδερα που

προεξέχουν, όπως επίσης και οι μαθητές να μην φέρνουν τα ποδήλατά τους ή τα μοτοποδήλατά τους

εντός  του  σχολικού  περιβάλλοντος.  Επίσης  θα  πρέπει  να  μην  παίζουν  τα  παιδιά  μπάσκετ  ή

ποδόσφαιρο την ώρα του διαλείμματος, παρά μόνο την ώρα της γυμναστικής. Τέλος οι εκπαιδευτικοί

θα πρέπει να ασκούν σωστά την ώρα της εφημερίας τους, προλαμβάνοντας ει δυνατόν ατυχήματα,

παρεμβαίνοντας έγκαιρα. 

17)  Ως  γνωστό,  απροσδόκητα  γεγονότα  (π.χ.  θάνατος  μαθητή/των,  εκπαιδευτικού/ων),

διαταράσσουν και αναστατώνουν την ψυχική υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν είχατε

απροσδόκητο γεγονός (ή γεγονότα) στο σχολείο σας, πώς θα τα αντιμετωπίζατε?

Σε περίπτωση απροσδόκητου γεγονότος όπως απώλεια μαθητή ή εκπαιδευτικού, θα αντιμετώπιζα το

πρόβλημα της ψυχικής διαταραχής των μαθητών με την μέθοδο της προσέγγισης. Δηλαδή θα εντόπιζα

τους μαθητές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, και θα τους εξηγούσα πως ένα απροσδόκητο γεγονός

σαν και αυτό είναι μέσα στη ζωή μας, και κατ’ επέκταση ο θάνατος είναι μέσα στις ζωές μας. Επίσης

θα εξηγούσα στους μαθητές μας το πόσο σημαντική είναι η ζωή μας / τους και πως θα πρέπει να ζουν

την κάθε στιγμή. Επίσης σε περίπτωση που υπήρχε πρόβλημα σοβαρό με την ψυχική διάθεση μαθητή

ή μαθητών, θα απευθυνόμουν σε ειδικούς ψυχολόγους και συμβούλους αλλά και τους γονείς  ώστε να

με κατευθύνουν ως προς την ορθή αντιμετώπιση του θέματος. 

18) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας υπηρεσίας έχετε αντιληφθεί περιστατικά σχολικού

εκφοβισμού (Bullying); Πως τα αντιμετωπίζετε?

Ο σχολικός εκφοβισμός που έχω αντιληφθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου υπηρεσίας είναι

πάρα πολλά. Τα διαχωρίζω σε τέσσερις κατηγορίες: λεκτική βία, ρατσιστική βία, σωματική βία και

αποκλεισμός  από  το  παιχνίδι  και  από  τις  δραστηριότητες.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  πλην  της

σωματικής βίας αντιμετωπίζαμε από κοινού όλοι οι εκπαιδευτικοί τα περιστατικά με δύο τρόπους. Ο

πρώτος τρόπος ήταν να κάνουμε προσωπικά σύσταση στον μαθητή που έκανε τον εκφοβισμό πως δεν

ανεχόμαστε σε ένα δημοκρατικό σχολείο τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ο δεύτερος τρόπος συνήθως

ήταν ύστερα από την επανάληψη του ίδιου παραπτώματος από τον ίδιο θύτη και συμπεριλάμβανε

κυρίως  ποινές  όπως  κλήση  των  γονέων,  κλήση  της  συμβούλου  ακόμη  και  ωριαία  αποβολή  σε

περίπτωση μη μεταμέλειας, και καταγραφή του περιστατικού στο Βιβλίο Σχολική Ζωής. Σε περίπτωση

σωματικής βίας όμως, η αντίδρασή μας είναι άμεση, κλήση αυτόματα των γονέων και της συμβούλου,

συζήτηση με τον θύτη και το θύμα, και κάλεσμα σε συνεδρίαση του Συλλόγου εάν το περιστατικό ήταν

βαρύ. Σε όλες τις περιπτώσεις η αντίδρασή μας σε φαινόμενα  bullying είναι άμεση και ακαριαία.

Επίσης είναι σαφές να αναφέρουμε πως οι μαθητές ενημερώνονταν συνεχώς για την μάστιγα του

bullying μέσω διαδραστικών εποπτικών μέσων, ταινιών, ντοκυμαντέρ και ενημερώσεις από ειδικούς



που κλήθηκαν στο σχολείο μας για να ενημερώσουν τα παιδιά. 

19)  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  παρουσιάζει  άγχος,  υπερκινητικότητα,  ανησυχία,

γνωρίζετε ποιος μπορεί μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και έξω από αυτήν, να

βοηθήσει?

Θα  μπορούσε  να  βοηθήσει  μέσα  από  την  εκπαιδευτική  κοινότητα  ο  διευθυντής  του  σχολείου,

ενημερώνοντας τους γονείς του μαθητή και ο εκπαιδευτικός εκείνος που θα είναι και πιο “κοντά” και

περισσότερο συζητήσιμος με τα παιδιά. Σίγουρα έξω από την εκπαιδευτική κοινότητα η στήριξη από

ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς είναι πολύ αναγκαία.

20) Αν κάποιος μαθητής σας,  σάς ανέφερε ότι  έχει  αυτοκτονικές τάσεις σαν απόρροια μιας

γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε?

Σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνα το μαθητή μου να νομίζει πως δεν θέλω να συζητήσω μαζί του.

Έτσι θα έκανα μια κουβέντα μαζί του για να μάθω το λόγο για τον οποίο λέει κάτι τέτοιο. Επίσης θα

το ανάφερα στο Σύλλογο διδασκόντων και οπωσδήποτε αργότερα, ένα έκριναν και οι συνάδελφοι

πως είναι κάτι σοβαρό, θα απευθυνόμασταν και σε κάποιον ειδικό. Επίσης θα παρακολουθούσαμε

στενά το μαθητή σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής. 

Δ. Ετοιμότητα εκπαιδευτικών

21)  Πιστεύετε  ότι  αν  ξεσπάσει  μια  οποιαδήποτε  κρίση  στο  σχολείο  σας  μπορείτε  να  την

διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό?

Πιστεύω πως σε πρώτο βαθμό μπορούμε να τη διαχειριστούμε, αλλά σε δεύτερο βαθμό χρειαζόμαστε

τη βοήθεια των αρμόδιων αρχών.

22) Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει?

Έχουμε πάρει μέτρα για το σεισμό, και την πυρκαγιά. Πυροσβεστήρες και κρουνοί για πυρκαγιά. Και

σχέδιο εκκένωσης ασφαλείας και για το σεισμό. 

23)  Έχουν  οριστεί  από  το  σχολείο  σας  Ομάδες  Εκπαιδευτικών  για  την  αντιμετώπιση  των

έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών?

Ναι. Έχουν οριστεί υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για το σεισμό και την πυρκαγιά. Και γνωρίζουμε ανά

πάσα στιγμή τι να κάνουμε ο καθένας ξεχωριστά και ως ομάδα. 

24) Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του

ρόλου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση/ διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο σχολείο

σας?

Χρειάζομαι ένα σεμινάριο αντιμετώπισης κρίσεων, αλλά αυτό που προέχει είναι μια ενημέρωση για

το ασαφές νομικό πλαίσιο ως προς τον καταμερισμό ευθυνών που επικρατεί σε περίπτωση έκτατου

περιστατικού. Είναι σαφές πως εάν γνωρίζουμε που και ως ποιο σημείο μπορούμε να εμπλακούμε σε

ένα περιστατικό, θα ήμασταν και πιο ικανοί να διαχειριστούμε κρίσεις. 



Ε. Προτάσεις εκπαιδευτικών

25)   Ως  εκπαιδευτικός,  τι  άλλο  θα  είχατε  να  προτείνετε  για  την  πρόληψη ή  την  καλύτερη

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου?

Χρειάζεται  οπωσδήποτε κατανόηση εκ μέρους των γονέων ως προς το ρόλο των εκπαιδευτικών.

Πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο εκπαιδευτικός έχει να κάνει ταυτόχρονα με πολλά παιδιά την ώρα

της εφημερίας ή της διδασκαλίας, είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι με τις ίδιες ανησυχίες και αντοχές.

Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά για τους κινδύνους στο σχολείο. Επίσης το κράτος

μέσω των φορέων, θα πρέπει να βοηθούν το σχολείο με υλικοτεχνική υποδομή, για την πρόληψη

ατυχημάτων. 

26)  Ποίες  προϋποθέσεις  χρειάζονται  για  να  θεωρηθεί  το  σχολείο  σας  ως  ένα  ασφαλές

περιβάλλον?

Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών – διευθυντή και διευθυντή – γονέων καθώς και άψογη συνεργασία

με τους Δήμους και την Περιφέρεια. 

27) Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών?

Γνώση μέσω της εμπειρίας, και άμεση επέμβαση. Γρήγορες αποφάσεις και επιμόρφωση όλων των

εκπαιδευτικών. 

28) Θα συμμετάσχετε στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο σας? Και

αν ναι, με ποιο τρόπο?

Ναι, θα συμμετάσχω με όποιο τρόπο μου ζητηθεί από την διευθύντριά μου. 



2η Συνέντευξη 

Α. Γενικά στοιχεία  

1) Τύπος σχολείου που υπηρετείτε: ΛΥΚΕΙΟ

2)  Αριθμός μαθητών που φοιτούν: 250

Β. Δημογραφικά στοιχεία: 

3) Φύλο: Άνδρας ☐ Γυναίκα ☐ 

4) Ηλικία: ≤ 30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51 και πάνω ☐ 

5) Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (-η) ☐ Άγαμος (-η)☐ Άλλο ☐ 

6)  Χρόνια υπηρεσίας: 

α) συνολικά στην εκπαίδευση: 8 έτη β) στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα: 3 έτη

7) Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου διορισμού):

α) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ☐  β) Μεταπτυχιακό στον τομέα  Εκπαίδευση Ενηλίκων

γ) Διδακτορικό στον τομέα……… δ) Άλλο, τι…………………………………………….. 

8) Σχέση εργασίας: Μόνιμος ☐ Αναπληρωτής ☐ Ωρομίσθιος ☐ 

Γ. Ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο 

9) Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, είναι χώρος

πρόκλησης  ατυχημάτων  (π.χ.  τραυματισμοί  μαθητών  λόγω  πτώσης  ή  ξυλοδαρμού  από

συμμαθητές τους,  εγκαύματα,  αυτοκτονίες,  κρίσεις επιληψίας, αιμορραγίες,  κατάγματα κ.α.).

Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας? Αν Ναι ποιες είναι οι συχνότερες?

Στο σχολείο που υπηρετώ σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχω αντιμετωπίσει συχνά κρίσεις που

σχετίζονται  περισσότερο  με  τραυματισμούς  μαθητών  και  επιθετική  συμπεριφορά  μεταξύ  των

μαθητών αλλά και εναντίων των καθηγητών. Επίσης τον τελευταίο χρόνο έχω συναντήσει μαθητές

με  περιθωριακή  συμπεριφορά,  απόμακρους  και  αδιάφορους  για  τα  δρώμενα  της  σχολικής

κοινότητας.

10) Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?

Τα  ατυχήματα  που  συμβαίνουν  συνήθως  στο  σχολείο  μου  οφείλονται  κυρίως  στην  κακή

υλικοτεχνική υποδομή δηλαδή στην κακή κατάσταση του αύλιου χώρου, στην διαρρύθμιση των

εσωτερικών  χώρων-  δεν  υπάρχει  επαρκής  χώρος  στους  διαδρόμους  με  αποτέλεσμα  να

συνωστίζονται πολλοί μαθητές στην ώρα του διαλείμματος και στην ακατάλληλη περίφραξη του



σχολικού χώρου. Επίσης έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει ελλιπή επιτήρηση των χώρων του σχολείου

από τους εφημερεύοντες, αλλά και υπεύθυνους καθηγητές για την συντήρηση τους. 

11) Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που γίνονται εντός του

σχολείου και γιατί?

Τα ατυχήματα που γίνονται  εντός του σχολείου θα πρέπει  αρχικά να τα αντιμετωπίσει ο

διευθυντής του σχολείου μαζί με τον υποδιευθυντή, δίνοντας της κατευθυντήριες γραμμές προς

ποια κατεύθυνση θα  πρέπει  να κινηθούν τόσο οι  εκπαιδευτικοί  όσο και  οι  υπόλοιποι  μαθητές.

Επίσης, ο εφημερεύον εκπαιδευτικός θα πρέπει να κινηθεί αμέσως, ενημερώνοντας τον διευθυντή

του  σχολείου  και  τον  κηδεμόνα  του  μαθητή  ή  μεταφέροντας  τον  μαθητή  στο  πλησιέστερο

νοσοκομείο αν πρόκειται για τραυματισμό.

12) Πώς αντιμετωπίζετε τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) όταν

συμβούν στο σχολείο σας?

Υπάρχει καταρτισμένο σχέδιο αντιμετώπισης σεισμών και στην αρχή κάθε σχολικού έτους

προγραμματίζουμε κάποιες ασκήσεις ετοιμότητας για τους σεισμούς. Σε περιπτώσεις πλημμυρών

και πυρκαγιών η ενημέρωση και κατάρτιση σχεδίου στο σχολείο όπου υπηρετώ είναι ανύπαρκτη.

13) Με τι είδη/ μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την αντιμετώπιση των

έκτακτων αναγκών? 

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εφοδιαστεί με πυροσβεστικές φωλιές ανά αίθουσα και υπάρχουν

αρκετοί  πυροσβεστήρες  στο  εργαστήριο  του  σχολείου.  Υπάρχει  φαρμακείο  με  τα  απαραίτητα

φάρμακα- γάζες, ιώδιο, οινόπνευμα, ασπιρίνες κλπ και από πέρσι έχουμε εφοδιαστεί με φακούς και

σφυρίχτρες σε περίπτωση σεισμού.

14)  Σε  ποια  γνωστικά  αντικείμενα  θα  επιθυμούσατε  να  παρακολουθήσετε  προγράμματα

επιμόρφωσης  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  ώστε  να  αποκτήσετε  γνώσεις  και  δεξιότητες

κατάλληλες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών?

Θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω και μέχρι στιγμής δεν το έχω κάνει πρόγραμμα

επιμόρφωσης στην παροχή πρώτων βοηθειών. Διοργανώνονται συχνά από τον ερυθρό σταυρό του

παραρτήματος  της  Τρίπολης  και  διαρκούν  δεκαπέντε  ημέρες.  Όσοι  συνάδερφοι  το

παρακολούθησαν  τους  έχει  φανεί  πολύ  χρήσιμο  στην  αντιμετώπιση  έκτακτων  περιστατικών

τραυματισμών.

15)  Κατά  τη  γνώμη  σας,  ποιες  πιστεύετε  αρμόδιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  βοηθήσουν  στη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο σας? 

Θα μπορούσαν  να  βοηθήσουν  πολύ  ξεκινώντας  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  μετά  η

Δευτεροβάθμια Περιφερειακή Εκπαίδευση, δίνοντας σαφές οδηγίες ή καταρτίζοντας ένα σχέδιο

διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, ώστε να μπορούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουμε πως

θα αντιδράσουμε σε κάθε περίπτωση. Ενώ οι Υγειονομικές Αρχές πχ η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας



και  το  νοσοκομείο  με  συχνές  ομιλίες  ή  επισκέψεις  στο  σχολικό  χώρο  θα  μπορούσαν  με  τις

παρατηρήσεις τους να βελτιωθούν κάποιες καταστάσεις στο σχολείο μας.

16)  Πώς  μπορεί  το  σχολείο  σας  να  συγκεντρώσει  όλες  τις  προϋποθέσεις  ενός  ασφαλούς

εργασιακού περιβάλλοντος? 

Θα  μπορούσε  να  βελτιωθεί  καταρχήν  με  σιδερένια  κιγκλιδώματα  στα  γραφεία,  στο

εργαστήριο πληροφορικής και στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου μας. Ακόμα, να υπάρχουν

κλειδαριές ασφαλείας σε όλες τις αίθουσες, φωτισμό κατά την διάρκεια της νύχτας και ύπαρξη

σχολικού φύλακα όταν το σχολείο είναι κλειστό.

17)  Ως  γνωστό,  απροσδόκητα  γεγονότα  (π.χ.  θάνατος  μαθητή/των,  εκπαιδευτικού/ων),

διαταράσσουν και αναστατώνουν την ψυχική υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν είχατε

απροσδόκητο γεγονός (ή γεγονότα) στο σχολείο σας, πώς θα τα αντιμετωπίζατε?

Μέχρι στιγμής δεν έχω αντιμετωπίσει στην σχολική μου καριέρα ένα τέτοιο γεγονός. Αν ποτέ

μου  συμβεί  το  πρώτο  που  θα  έκανα  θα  ήταν  να  παρατηρώ  από  κοντά  τις  αντιδράσεις  των

εμπλεκόμενων  μαθητών  και  καθηγητών  αναλόγως,  και  μετά  θα  προσπαθούσα  με  κάθε  τρόπο

ακούγοντας τις ανάγκες τους να στηρίξω και να βοηθήσω την συγκεκριμένη κατάσταση. Πιστεύω

ότι  η  συζήτηση  και  οι  σχολικές  δραστηριότητες  πχ  διοργάνωση  γιορτών  εκθέσεων  κλπ,  θα

βοηθούσαν πολύ στην απώλεια ενός προσώπου.

18) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας υπηρεσίας έχετε αντιληφθεί περιστατικά σχολικού

εκφοβισμού (Bullying); Πως τα αντιμετωπίζετε? 

Ναι  έχω  αντιμετωπίσει  πολύ  συχνά  περιστατικά  σχολικού  εκφοβισμού.  Εκείνο  που

προσπάθησα να κάνω στην αρχή ήταν να συνεργαστώ με αυτά τα παιδιά που εκφόβιζαν, δίνοντάς

τους κίνητρα να ασχοληθούν περισσότερο με κάποιες εργασίες στο μάθημα, αναλαμβάνοντας έτσι

πρωταρχική θέση μέσα στην αίθουσα και εξαλείφοντας τους κατά αυτό τον τρόπο την ανάγκη τους

για επιβολή. Σε πολύ δύσκολα περιστατικά έχω ζητήσει και την βοήθεια του σχολικού συμβούλου

και  παιδοψυχολόγου  για  τον  τρόπο  που  θα  πρέπει  να  συμπεριφέρομαι  στους  συγκεκριμένους

μαθητές

19)  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  παρουσιάζει  άγχος,  υπερκινητικότητα,  ανησυχία,

γνωρίζετε ποιος μπορεί μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και έξω από αυτήν, να

βοηθήσει?

Μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα θα μπορούσε να βοηθήσει ο διευθυντής του σχολείου

ή ο εκπαιδευτικός εκείνος ο οποίος ο μαθητής έχει κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια και αγαπά την

διδασκαλία του. Από έξω από αυτήν θα μπορούσαν να βοηθήσουν μια ομάδα από ψυχολόγους, οι

οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι σε διάφορα περιστατικά που προκαλούν άγχος και ανησυχία στους

μαθητές. 

20) Αν κάποιος μαθητής σας,  σάς ανέφερε ότι  έχει  αυτοκτονικές τάσεις σαν απόρροια μιας



γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε?

Θα προσπαθούσα να βρω την αιτία ή το γεγονός αυτό που του προκάλεσε την τάση για

αυτοκτονία.  Οι  αιτίες  αυτοκτονίας  έχουν  τη  ρίζα  τους  σε  μακροχρόνια  προβλήματα  που

δημιουργήθηκαν από ένα συγκεκριμένο γεγονός. Στην συνέχεια θα τον βοηθούσα με την συζήτηση

και με την ανάληψη απο μέρους του μαθητή, καθήκοντα μέσα στην σχολική τάξη και το μάθημα,

πχ προετοιμασία ενός σχολικού περιπάτου ή επιμορφωτικής εκδρομής.

Δ. Ετοιμότητα εκπαιδευτικών

21)  Πιστεύετε  ότι  αν  ξεσπάσει  μια  οποιαδήποτε  κρίση  στο  σχολείο  σας  μπορείτε  να  την

διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό?

Αν  μου  έχουν  καθορίσει  αρμοδιότητες  και  καθήκοντα  σίγουρα  θα  μπορέσω  πιο

αποτελεσματικά  να  αντεπεξέλθω.  Μεμονωμένα  γεγονότα  που  έχω  αντιμετωπίσει  έκανα  ότι

καλύτερο μπορούσα,  αλλά σίγουρα εάν υπήρχε ένα σχέδιο ή έστω μια οργάνωση σχεδίου στο

σχολείο μου για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης σίγουρα η διαχείριση θα ήταν καλύτερη

και από την πλευρά μου. 

22) Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει?

Τα  μοναδικά  μέτρα  προστασίας  που  έχω  λάβει  από  το  σχολείο  μου  είναι  ένα  σχέδιο

αντιμετώπισης σεισμού και το σεμινάριο που θέλω να παρακολουθήσω για την παροχή πρώτων

βοηθειών. Επίσης έχω διάθεση και θέληση να συμμετάσχω στα καθήκοντα που θα μου ανατεθούν

σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών.

23)  Έχουν  οριστεί  από  το  σχολείο  σας  Ομάδες  Εκπαιδευτικών  για  την  αντιμετώπιση  των

έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών?

Όχι δεν έχουν οριστεί, άτυπα έχουν ανατεθεί καθήκοντα στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής να

αντιμετωπίσει περιστατικά ατυχημάτων μέσα στο σχολικό χώρο.

24) Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του

ρόλου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση/ διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο σχολείο

σας?

Να  υπάρχει  πραγματική  συνεργασία  μεταξύ  των  συναδέρφων  και  θετικό  κλίμα  όπου  ο

έπαινος  και  το  πνεύμα  της  επικοινωνίας  θα  συμβάλλει  σημαντικά  στην  δημιουργία  κοινής

κουλτούρας ετοιμότητας απέναντι σε δυσάρεστα έκτακτα περιστατικά. Επίσης η ισχυρή και ορατή

ηγεσία  του  σχολείου,  η  οποία  θα  έχει  την  δυνατότητα  να  λάβει  άμεσες,  καθοριστικές  και

σημαντικές αποφάσεις στην περίοδο των έκτακτων περιστατικών, θα μου δώσει την ώθηση και την

ενέργεια να αντεπεξέλθω με επάρκεια στην διαχείριση των κρίσιμων περιστατικών του σχολείου

μου. 



Ε. Προτάσεις εκπαιδευτικών 

25)   Ως  εκπαιδευτικός,  τι  άλλο  θα  είχατε  να  προτείνετε  για  την  πρόληψη ή  την  καλύτερη

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου?

Να υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων (πχ

κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, γιατρός κλπ). Ενώ, η ενημέρωση, επιμόρφωση και εξάσκηση

των εκπαιδευτικών σε περιστατικά έκτακτων αναγκών πάνω σε θέματα ψυχολογίας και παροχής

πρώτων  βοηθειών  θα  βοηθούσε  στην  πρόληψη  αλλά  και  στην  καλύτερη  αντιμετώπιση  των

έκτακτων κρίσεων στο σχολείο μου.

26)  Ποίες  προϋποθέσεις  χρειάζονται  για  να  θεωρηθεί  το  σχολείο  σας  ως  ένα  ασφαλές

περιβάλλον?

Για να θεωρηθεί ασφαλές το σχολείο μου σε περιπτώσεις αντιμετώπισης κρίσεων θα πρέπει

να υπάρχει πλήρης και άρτιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός στο σχολείο μας. Συντήρηση και βελτίωση

των εγκαταστάσεων του και έγκριση καινούργιων δαπανών για την δημιουργία νέων χώρων (πχ

καλλιτεχνικό εργαστήρι, αίθουσα ζωγραφικής, νέα εργαστήρια κλπ). Τέλος, η τοποθέτηση ειδικών

σε  θέματα  ψυχολογίας,  ασφάλειας,  όπως  σχολικοί  φύλακες,  σε  μόνιμη  βάση,  ώστε  να  μην

παρεμποδίζεται το διδακτικό μας καθήκον, σίγουρα θα δημιουργούσε ένα ασφαλές περιβάλλον στο

σχολείο όπου υπηρετώ.

27) Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών?

Ο  ιδανικός  τρόπος  για  μένα  είναι  να  καταρτιστεί  και  να  σχεδιαστεί  Σχέδιο  Εκτάκτων

αναγκών για κάθε έκτακτο περιστατικό με καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Να υπάρχει

συντονισμός  με  τους  τοπικούς  φορείς  (πχ  αστυνομικές,  πυροσβεστικές  αρχές,  υγειονομικές

υπηρεσίες νομού κλπ), έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα κρίσιμα περιστατικά και να υπάρχουν ομάδες

διαχείρισης κρίσεων τόσο σε σχολικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

28) Θα συμμετάσχετε στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο σας? Και

αν ναι, με ποιο τρόπο?

Ναι  και  φυσικά  θα  συμμετείχα  στην  κατάρτιση  ενός  σχεδίου  διαχείρισης  κρίσεων  στο

σχολείο μου, αφού θα λάμβανα την απαραίτητη επιμόρφωση επάνω στο συγκεκριμένο σχεδιασμό,

αλλά και στην αντιμετώπιση των κρίσιμων περιστατικών.



3η Συνέντευξη 

Α. Γενικά στοιχεία  

1) Τύπος σχολείου που υπηρετείτε: Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

2)  Αριθμός μαθητών που φοιτούν 345

Β. Δημογραφικά στοιχεία: 

3) Φύλο: Άνδρας ναι Γυναίκα ☐ 

4) Ηλικία: ≤ 30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51 και πάνω ναι 

5) Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (-η) ναι Άγαμος (-η)☐ Άλλο ☐ 

6)  Χρόνια υπηρεσίας: 

α) συνολικά στην εκπαίδευση: 34 β) στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα:26 

7) Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου διορισμού):

α) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ☐  β) Μεταπτυχιακό στον τομέα………………………

γ) Διδακτορικό στον τομέα…… δ) Άλλο, τι…………………………………………….. 

8) Σχέση εργασίας: Μόνιμος ναι Αναπληρωτής ☐ Ωρομίσθιος ☐ 

Γ. Ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο 

9) Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, είναι χώρος

πρόκλησης ατυχημάτων (π.χ.  τραυματισμοί μαθητών λόγω πτώσης ή ξυλοδαρμού από

συμμαθητές τους,  εγκαύματα,  αυτοκτονίες,  κρίσεις επιληψίας,  αιμορραγίες,  κατάγματα κ.α.).

Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας? Αν Ναι ποιές είναι οι συχνότερες?

Αρκετές φορές τραυματισμούς κυρίως από συμπλοκές μεταξύ μαθητών, αλλά και από «επισκέπτες»

με μαθητές και περιπτώσεις κρίσεων επιληψίας.

10) Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?

Η ιδιοσυγκρασία και η ηλικία των μαθητών. 

11) Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που γίνονται εντός του

σχολείου και γιατί?

Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία σε κάθε πόλη με ειδικούς της υγείας και σε

συνεργασία με την υπηρεσία ανηλίκων του δικαστηρίου.

12) Πώς αντιμετωπίζετε τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) όταν

συμβούν στο σχολείο σας?

Πυρκαγιές με την συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και με την εφαρμογή των σχεδίων

έκτακτης ανάγκης του σχολείου.



13) Με τι είδη/ μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την αντιμετώπιση των

έκτακτων αναγκών? 

Με πυροσβεστήρες, φακούς και σφυρίχτρες.

14)  Σε ποια γνωστικά αντικείμενα θα επιθυμούσατε να παρακολουθήσετε προγράμματα

επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες

κατάλληλες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών?

Πρόγραμμα σχετικό με την συμπεριφορά των εφήβων.

15)  Κατά τη γνώμη σας,  ποιες πιστεύετε αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν στη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο σας? 

Ο  Δήμος  σε  συνεργασία  με  την  πυροσβεστική  και  τις  αρμόδιες  αρχές  αντιμετώπισης  της

παραβατικότητας των εφήβων.

16)  Πώς μπορεί το σχολείο σας να συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς

εργασιακού περιβάλλοντος? 

Με την εκπόνηση συγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας και την πιστή εφαρμογή του από όλα τα

μέρη της σχολικής κοινότητας.

17)  Ως γνωστό,  απροσδόκητα γεγονότα (π.χ.  θάνατος μαθητή/των,  εκπαιδευτικού/ων),

διαταράσσουν και αναστατώνουν την ψυχική υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν είχατε

απροσδόκητο γεγονός (ή γεγονότα) στο σχολείο σας, πώς θα τα αντιμετωπίζατε?

Με τη άμεση αντιμετώπιση καταρχήν του περιστατικού και στη συνέχεια συζήτηση-ενημέρωση όλων

των μελών της σχολικής κοινότητας κυρίως από ειδικούς επιστήμονες.

18) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας υπηρεσίας έχετε αντιληφθεί περιστατικά σχολικού

εκφοβισμού (Bullying); Πως τα αντιμετωπίζετε? 

Πολλές φορές. Με την αυστηρή στάση απέναντι στους προκαλούντες το επεισόδιο και την αποδοχή αν

είναι δυνατόν εκ μέρους τους ότι έσφαλαν και θα πρέπει να έχουν κάποιες συνέπειες.

19)  Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παρουσιάζει άγχος,  υπερκινητικότητα,  ανησυχία,

γνωρίζετε ποιος μπορεί μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα,  αλλά και έξω από αυτήν,  να

βοηθήσει?

Συνήθως ο εκπαιδευτικός τον οποίο εμπιστεύονται αυτά τα παιδιά,  αλλά και ειδικοί της ψυχικής

υγείας.

20)  Αν κάποιος μαθητής σας,  σάς ανέφερε ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις σαν απόρροια μιας

γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε?

Αμεση συνεργασία με τους γονείς και ειδικούς επιστήμονες.

Δ. Ετοιμότητα εκπαιδευτικών

21)  Πιστεύετε ότι αν ξεσπάσει μια οποιαδήποτε κρίση στο σχολείο σας μπορείτε να την



διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό?

Σε κάθε περίπτωση κρίσης στη σχολική μονάδα η αντιμετώπισή της εξαρτάται, κατά τη γνώμη μου,

από τη συγκρότηση και την ετοιμότητα των υπευθύνων του σχολείου και ιδίως του Διευθυντή του

σχολείου. Στη συνέχεια όλα εξαρτώνται από την ύπαρξη κατάλληλα δομημένων υπηρεσιών για τη

αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. 

22) Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει?

Με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου ο ορισμός των υπευθύνων εκπαιδευτικών, είτε των

τάξεων είτε των εφημεριών στα διαλείμματα, είναι ο βασικός τρόπος πρόληψης.  

23)  Έχουν οριστεί από το σχολείο σας Ομάδες Εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των

έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών?

Ναι στα πλαίσια του κανονισμού έκτακτων αναγκών.

24)  Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του

ρόλου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση/ διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο σχολείο

σας?

Συνεχή  και ουσιαστική επιμόρφωση σε θέματα ψυχολογίας και συμπεριφοράς εφήβων.

Ε. Προτάσεις εκπαιδευτικών 

25)   Ως εκπαιδευτικός,  τι άλλο θα είχατε να προτείνετε για την πρόληψη ή την καλύτερη

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου?

Τη δημιουργία κατάλληλα οργανωμένων υπηρεσιών τουλάχιστον  σε επίπεδο νομού

26)  Ποίες προϋποθέσεις χρειάζονται για να θεωρηθεί το σχολείο σας ως ένα ασφαλές

περιβάλλον?

Με δεδομένων των συνθηκών η σωστή τήρηση των πλαισίων λειτουργίας που τίθενται κάθε φορά είτε

από την πολιτεία είτε από το σχολείο.

27) Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών?

Την ύπαρξη σχετικών σχεδίων.

28) Θα συμμετάσχετε στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο σας? Και

αν ναι, με ποιο τρόπο?

Ασφαλώς με προτάσεις οι οποίες εδράζονται κυρίως στην εμπειρία.



4η Συνέντευξη 

Α. Γενικά στοιχεία  

1) Τύπος σχολείου που υπηρετείτε: Γυμνάσιο

2)  Αριθμός μαθητών που φοιτούν 350

Β. Δημογραφικά στοιχεία: 

3) Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα Ναι

4) Ηλικία: ≤ 30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51 και πάνω  

5) Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (-η) Άγαμος (-η)☐ Άλλο ☐ 

6)  Χρόνια υπηρεσίας: 

α) συνολικά στην εκπαίδευση: 34 έτη β) στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα: 30 έτη

7) Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου διορισμού):

α) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ☐  β) Μεταπτυχιακό στον τομέα………………………. 

γ) Διδακτορικό στον τομέα…… δ) Άλλο, τι…………………………………………….. 

8) Σχέση εργασίας: Μόνιμος ναι Αναπληρωτής ☐ Ωρομίσθιος ☐ 

Γ. Ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο 

9) Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, είναι χώρος

πρόκλησης ατυχημάτων (π.χ.  τραυματισμοί μαθητών λόγω πτώσης ή ξυλοδαρμού από

συμμαθητές τους,  εγκαύματα,  αυτοκτονίες,  κρίσεις επιληψίας,  αιμορραγίες,  κατάγματα κ.α.).

Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας? Αν Ναι ποιές είναι οι συχνότερες?

Τραυματισμοί μαθητών κατά τη διάρκεια αθλοπαιδιών, αιμορραγίες ,κατάγματα

10) Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?

Η σχετικά μικρή ηλικία των μαθητών και η απροσεξία τους, καθώς και η αμέλεια των υπευθύνων 

11) Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που γίνονται εντός του

σχολείου και γιατί?

Εξειδικευμένο προσωπικό που όμως δεν υπάρχει  

12) Πώς αντιμετωπίζετε τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) όταν

συμβούν στο σχολείο σας?

Με  εφαρμογή  των  σχεδίων  έκτακτης  ανάγκης  για  πυρκαγιές  και  σεισμούς  τα  οποία  έχουμε

καταστρώσει με την έναρξη του σχολικού έτους

13) Με τι είδη/ μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την αντιμετώπιση των

έκτακτων αναγκών? 

Με όλα τα μέσα που προβλέπουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης-πυροσβεστήρες, φακούς σφυρίχτρες



κλπ- 

14)  Σε ποια γνωστικά αντικείμενα θα επιθυμούσατε να παρακολουθήσετε προγράμματα

επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες

κατάλληλες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών?

Πρώτων βοηθειών και προγράμματα αντιμετώπισης των σεισμών 

15)  Κατά τη γνώμη σας,  ποιες πιστεύετε αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν στη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο σας? 

Δήμος ,Πυροσβεστική υπηρεσία, Αστυνομία 

16)  Πώς μπορεί το σχολείο σας να συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς

εργασιακού περιβάλλοντος?

Να έχει σχεδιάσει πως θα αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες και σε τακτά χρονικά διαστήματα να

προβαίνει σε δοκιμές ελέγχοντας την ετοιμότητα των συμμετεχόντων και την πληρότητα των σχεδίων

Επίσης να τηρεί τους κανόνες που μαθητές- εκπαιδευτικοί έχουν προαποφασίσει 

17)  Ως γνωστό,  απροσδόκητα γεγονότα (π.χ.  θάνατος μαθητή/των,  εκπαιδευτικού/ων),

διαταράσσουν και αναστατώνουν την ψυχική υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν είχατε

απροσδόκητο γεγονός (ή γεγονότα) στο σχολείο σας, πώς θα τα αντιμετωπίζατε?

Θα τα αντιμετώπιζα με συζήτηση ατομική και ομαδική μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς, αλλά σίγουρα

θα ζητούσα και βοήθεια απο ειδικούς πχ ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

18) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας υπηρεσίας έχετε αντιληφθεί περιστατικά σχολικού

εκφοβισμού (Bullying); Πως τα αντιμετωπίζετε?

Ναι  έχω  συναντήσει  περιστατικά  σχολικού  εκφοβισμού  συνήθως  τα  αντιμετωπίζω  άμεσα,

συνεργαζόμενη με τους γονείς και τους άλλους εκπαιδευτικούς καθώς και με συζήτηση και με τα δύο

μέρη. Επίσης καθορίζω σαφείς κανόνες του σχολείου για τη μη αποδοχή του σχολικού εκφοβισμού.   

19)  Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παρουσιάζει άγχος,  υπερκινητικότητα,  ανησυχία,

γνωρίζετε ποιος μπορεί μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα,  αλλά και έξω από αυτήν,  να

βοηθήσει? 

Κάποιος ενημερωμένος εκπαιδευτικός και τα ΚΔΑΥ

20)  Αν κάποιος μαθητής σας,  σάς ανέφερε ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις σαν απόρροια μιας

γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε?

¨Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης του θα επιδίωκα να κερδίσω

την  εμπιστοσύνη  του  αναπτύσσοντας  καλές  διαπροσωπικές  σχέσεις  μαζί  του  αλλά  και   θα  τον

παρέπεμπα σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες

Δ. Ετοιμότητα εκπαιδευτικών

21)  Πιστεύετε ότι αν ξεσπάσει μια οποιαδήποτε κρίση στο σχολείο σας μπορείτε να την



διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό?

Πρέπει το σχολείο να λειτουργεί με σαφείς κανόνες, να έχει συνεργασία με τους γονείς των μαθητών

αλλά και να υπάρχει συνεργασία με τις ανάλογες υπηρεσίες όπως ΚΕΔΔΥ ΚΔΑΥ 

22) Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει?

Με ορισμός υπευθύνων σε κάθε τάξη, ορισμός εφημερευόντων και αυστηρή τήρηση των κανονισμών

του σχολείου.

23)  Έχουν οριστεί από το σχολείο σας Ομάδες Εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των

έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών?

 Ναι και συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση σεισμών.

24)  Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του

ρόλου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση/ διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο σχολείο

σας?

Γνωστική  και  συναισθηματική  επάρκεια  σε  θέματα  ψυχικής  υγείας  γιαυτό  είναι  απαραίτητη  η

συμβουλευτική εμάς των εκπαιδευτικών

Ε. Προτάσεις εκπαιδευτικών 

25)   Ως εκπαιδευτικός,  τι άλλο θα είχατε να προτείνετε για την πρόληψη ή την καλύτερη

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου?

Εκτός από την Συμβουλευτική εκπαιδευτικών,  που  ανέφερα πιο  πάνω, χρειάζεται  Συμβουλευτική

γονέων και εφήβων. Επίσης να υπάρξει και υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης σχολείων για

κάθε έκτακτο περιστατικό.

26)  Ποίες προϋποθέσεις χρειάζονται για να θεωρηθεί το σχολείο σας ως ένα ασφαλές

περιβάλλον?

Να υπάρχει πλήρης και άρτιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός στο σχολείο μας. Συντήρηση και βελτίωση

των εγκαταστάσεων του και τοποθέτηση ειδικών σε θέματα ψυχολογίας, ασφάλειας, όπως σχολικοί

φύλακες, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε μόνιμη βάση

27) Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών?

Η διαμόρφωση ενός  σχεδίου  δράσης  που  θα  διευκολύνει  την  άμεση  αντίδραση σε  ένα  κρίσιμο

περιστατικό με ανάθεση συγκεκριμένων ευθυνών σε κάθε μέλος της ομάδας

28) Θα συμμετάσχετε στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο σας? Και

αν ναι, με ποιο τρόπο? 

Ναι  με την  δημιουργία μιας παιδαγωγικής ομάδας που θα αναλάβει  την  αντιμετώπιση των

κρίσεων



5η Συνέντευξη 

Α. Γενικά στοιχεία  

1) Τύπος σχολείου που υπηρετείτε: Γενικό Λύκειο

2)  Αριθμός μαθητών που φοιτούν: 220

Β. Δημογραφικά στοιχεία: 

3) Φύλο: Άνδρας ☐ Γυναίκα ☐ 

4) Ηλικία: ≤ 30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51 και πάνω ☐ 

5) Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (-η) ☐ Άγαμος (-η)☐ Άλλο ☐ 

6)  Χρόνια υπηρεσίας: 

α) συνολικά στην εκπαίδευση: 6 έτη β) στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα: 2 έτη

7) Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου διορισμού):

α) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ☐  β) Μεταπτυχιακό στον τομέα Δημόσια Διοίκηση

γ) Διδακτορικό στον τομέα……… δ) Άλλο, τι…………………………………………….. 

8) Σχέση εργασίας: Μόνιμος ☐ Αναπληρωτής ☐ Ωρομίσθιος ☐ 

Γ. Ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο 

9) Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, είναι χώρος

πρόκλησης  ατυχημάτων  (π.χ.  τραυματισμοί  μαθητών  λόγω  πτώσης  ή  ξυλοδαρμού  από

συμμαθητές τους,  εγκαύματα,  αυτοκτονίες,  κρίσεις επιληψίας, αιμορραγίες,  κατάγματα κ.α.).

Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας? Αν Ναι ποιές είναι οι συχνότερες?

Ναι έχω αντιμετωπίσει. Κατάγματα και αιμορραγίες 

10) Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?

Μη τήρηση κανόνων ασφαλείας και ελλιπής επίβλεψη

11) Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που γίνονται εντός του

σχολείου και γιατί?

Ο διευθυντής του σχολείου και όλοι οι εκπαιδευτικοί

12) Πώς αντιμετωπίζετε τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) όταν

συμβούν στο σχολείο σας?

Σύμφωνα  με  τις  κεντρικές  οδηγίες  που  έχουν  δοθεί  απο  τις  ανώτερες  αρχές  πχ  απο  το

Υπουργείο Παιδείας

13) Με τι είδη/ μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την αντιμετώπιση των



έκτακτων αναγκών? 

Είναι εφοδιασμένο με φαρμακείο και πυροσβεστήρες 

14)  Σε  ποια  γνωστικά  αντικείμενα  θα  επιθυμούσατε  να  παρακολουθήσετε  προγράμματα

επιμόρφωσης  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  ώστε  να  αποκτήσετε  γνώσεις  και  δεξιότητες

κατάλληλες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών?

Θα ήθελα να παρακολουθήσω σεμινάριο ή κατάρτιση παροχής πρώτων βοηθειών.

15)  Κατά  τη  γνώμη  σας,  ποιες  πιστεύετε  αρμόδιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  βοηθήσουν  στη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο σας? 

Αστυνομία, Πυροσβεστική, Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία

16)  Πώς  μπορεί  το  σχολείο  σας  να  συγκεντρώσει  όλες  τις  προϋποθέσεις  ενός  ασφαλούς

εργασιακού περιβάλλοντος? 

Τηρώντας  τα  μέτρα  ασφαλείας,  εκπαιδεύοντας  το  προσωπικό  και  ενημερώνοντας  τους

εκπαιδευόμενους

17)  Ως  γνωστό,  απροσδόκητα  γεγονότα  (π.χ.  θάνατος  μαθητή/των,  εκπαιδευτικού/ων),

διαταράσσουν και αναστατώνουν την ψυχική υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν είχατε

απροσδόκητο γεγονός (ή γεγονότα) στο σχολείο σας, πώς θα τα αντιμετωπίζατε?

Θα συμβουλευόμουν την βοήθεια ειδικού όπως κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί,

ψυχίατροι, νευρολόγοι, ψυχολόγοι κλπ

18) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας υπηρεσίας έχετε αντιληφθεί περιστατικά σχολικού

εκφοβισμού (Bullying); Πως τα αντιμετωπίζετε? 

Έχω συναντήσει, συνήθως συμβουλεύω τους μαθητές για να μην επαναληφθεί το γεγονός και

προσπαθώ να εντοπίσω το αίτιο που το προκάλεσε και σε δύσκολες περιπτώσεις συμβουλεύομαι

κάποιον ειδικό

19)  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  παρουσιάζει  άγχος,  υπερκινητικότητα,  ανησυχία,

γνωρίζετε ποιος μπορεί μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και έξω από αυτήν, να

βοηθήσει?

Μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα θα βοηθούσε ο σύλλογος διδασκόντων ή  και κάποιος

συνάδερφος με περαιτέρω γνώσεις πχ στην ψυχολογία ή την παιδοψυχολογία. Εκτός της σχολικής

κοινότητας θα μπορούσε να βοηθούσε κάποιος ειδικός 

20) Αν κάποιος μαθητής σας,  σάς ανέφερε ότι  έχει  αυτοκτονικές τάσεις σαν απόρροια μιας

γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε?

Θα  προσπαθούσα  να  τον  αποτρέψω  με  τις  υπάρχουσες  γνώσεις  μου  και  σίγουρα  θα

απευθυνόμουν σε ειδικό και σίγουρα θα το γνωστοποιούσα και στους γονείς του

Δ. Ετοιμότητα εκπαιδευτικών



21)  Πιστεύετε  ότι  αν  ξεσπάσει  μια  οποιαδήποτε  κρίση  στο  σχολείο  σας  μπορείτε  να  την

διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό?

Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω μια οποιαδήποτε κρίση, τηρώντας

τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπεται από τη νομοθεσία

22) Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει?

Έχουν γίνει ομιλίες και άσκηση για την αντιμετώπιση σε περίπτωση σεισμών

23)  Έχουν  οριστεί  από  το  σχολείο  σας  Ομάδες  Εκπαιδευτικών  για  την  αντιμετώπιση  των

έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών?

Όχι από ότι γνωρίζω

24) Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του

ρόλου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση/ διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο σχολείο

σας?

Επιμόρφωση, σαφείς οδηγίες και ξεκάθαρους ρόλους

Ε. Προτάσεις εκπαιδευτικών 

25)   Ως  εκπαιδευτικός,  τι  άλλο  θα  είχατε  να  προτείνετε  για  την  πρόληψη ή  την  καλύτερη

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου?

Περισσότερη  ενημέρωση  στους  εκπαιδευτικούς  και  στους  μαθητές  που  φοιτούν,  μέσω

οπτικοακουστικού υλικού και βιωματικών ασκήσεων έκτακτης ανάγκης. Συνεργασία με διάφορους

φορείς πχ ΕΚΑΒ. Σεμινάρια από φορείς που σχετίζονται με την πρόληψη ατυχημάτων και κρίσεων

26)  Ποίες  προϋποθέσεις  χρειάζονται  για  να  θεωρηθεί  το  σχολείο  σας  ως  ένα  ασφαλές

περιβάλλον?

Μέτρα  ασφαλείας,  ενημέρωση  σε  προσωπικό  και  μαθητές  και  να  υπάρχει  επαρκής

υλικοτεχνικός εξοπλισμός

27) Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών?

Κατάλληλα ενημερωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και εξειδίκευση ανάλογα με το κρίσιμο

περιστατικό.  Να  υπάρχουν  ομάδες  αντιμετώπισης  κρίσιμων  περιστατικών  πχ  να  υπάρχει  άλλη

ομάδα για  την  αντιμετώπιση φυσικών  καταστροφών,  σχολικού  εκφοβισμού και  σε  μαθητές  με

παραβατική συμπεριφορά 

28) Θα συμμετάσχετε στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο σας? Και

αν ναι, με ποιο τρόπο?

Ναι θα συμμετείχα, ερευνώντας την διεθνή βιβλιογραφία σχετική με τα ζητήματα αυτά και

θα συμβουλευόμουν εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.



6η Συνέντευξη 

Α. Γενικά στοιχεία  

1) Τύπος σχολείου που υπηρετείτε: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2)  Αριθμός μαθητών που φοιτούν: 450

Β. Δημογραφικά στοιχεία: 

3) Φύλο: Άνδρας  ☐  Γυναίκα  ☐

4) Ηλικία: ≤ 30  ☐ 31-40  ☐ 41-50  ☐ 51 και πάνω  ☐

5) Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (-η)  ☐ Άγαμος (-η)  ☐ Άλλο  ☐

6)  Χρόνια υπηρεσίας: 

α) συνολικά στην εκπαίδευση:19 έτη β) στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα:12 έτη 

7) Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου διορισμού):

α) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ☐  β) Μεταπτυχιακό στον τομέα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

γ) Διδακτορικό στον τομέα……… δ) Άλλο, τι: …........................................

8) Σχέση εργασίας: Μόνιμος ☐ Αναπληρωτής  ☐ Ωρομίσθιος  ☐

Γ. Ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο 

9) Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, είναι χώρος

πρόκλησης ατυχημάτων (π.χ.  τραυματισμοί μαθητών λόγω πτώσης ή ξυλοδαρμού από

συμμαθητές τους,  εγκαύματα,  αυτοκτονίες,  κρίσεις επιληψίας,  αιμορραγίες,  κατάγματα κ.α.).

Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας? Αν Ναι ποιές είναι οι συχνότερες?

Σημαντικά ατυχήματα δεν έχω αντιμετωπίσει, παρόλα αυτά έχω συναντήσει και φιλονικίες μαθητών,

και πτώσεις ή ατυχήματα με μικροτραυματισμούς στο μάθημα κυρίως της φυσικής αγωγής. 

10) Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?

Οι προϋπάρχουσες εσωτερικές αντιπάθειες και αντιζηλίες των μαθητών/τριων, οι διαφωνίες που 

προκαλούνται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο διάλειμμα, η απροσεξία κάποιων παιδιών και ο 

υπερβάλλων ζήλος ή η απροσεξία στο μάθημα της φυσικής αγωγής 

11) Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που γίνονται εντός του

σχολείου και γιατί?

Αυτοί  που  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζουν  τα  ατυχήματα  είναι  οι  γονείς  όπου  θα  πρέπει να

συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τα παιδιά τους από τα πρώτα χρονιά φοίτησης στο σχολείο.  Οι

ίδιοι οι μαθητές που οφείλουν να επιδεικνύουν ώριμη συμπεριφορά και να προστατεύουν τον εαυτό

του.  Ακόμα  οι  εφημερεύοντες  εκπαιδευτικοί  που  πρέπει  να  προλαμβάνουν  τυχόν  προστριβές  και



επικίνδυνες  συμπεριφορές,  αλλά  και  το  ίδιο  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  με  ειδικά  υποχρεωτικά

προγράμματα αγωγής υγείας σε όλα τη σχολική ζωή των μαθητών/τριων

12) Πώς αντιμετωπίζετε τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) όταν

συμβούν στο σχολείο σας?

Τις αντιμετωπίζω με ασκήσεις προετοιμασίας, αλλά και με ψυχραιμία και μέθοδο

13) Με τι είδη/ μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την αντιμετώπιση των

έκτακτων αναγκών? 

Υπάρχει φαρμακείο και μερικοί πυροσβεστήρες

14)  Σε ποια γνωστικά αντικείμενα θα επιθυμούσατε να παρακολουθήσετε προγράμματα

επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες

κατάλληλες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών?

Θα ήθελα να  παρακολουθήσω κάποια  μαθήματα πρώτων βοηθειών,  αντιμετώπισης κρίσεων και

εκτάκτων αναγκών, αλλά και κάποια σεμινάρια σχολικής ψυχολογίας

15)  Κατά τη γνώμη σας,  ποιες πιστεύετε αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν στη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο σας? 

Θεωρώ ότι ο Δήμος, το νοσοκομείο, το ΥΠΠΕΘ και το κέντρο ψυχικής υγιεινής

16)  Πώς μπορεί το σχολείο σας να συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς

εργασιακού περιβάλλοντος? 

Μπορεί σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς ώστε να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί

και να γίνονται ουσιαστικά και σωστά οι ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

17)  Ως γνωστό,  απροσδόκητα γεγονότα (π.χ.  θάνατος μαθητή/των,  εκπαιδευτικού/ων),

διαταράσσουν και αναστατώνουν την ψυχική υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν είχατε

απροσδόκητο γεγονός (ή γεγονότα) στο σχολείο σας, πώς θα τα αντιμετωπίζατε?

Με δυσκολία. Αλλά θα ζητούσαμε σίγουρα τη συνδρομή ιδιώτη ψυχολόγου

18) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας υπηρεσίας έχετε αντιληφθεί περιστατικά σχολικού

εκφοβισμού (Bullying); Πως τα αντιμετωπίζετε? 

Δεν  έχω  αντιληφθεί  έντονα  τέτοιου  είδους  περιστατικά  παρά  μόνο  σε  μικρή  κλίμακα.  τα  έχω

αντιμετωπίσει με συζήτηση κατ΄ιδιαν και στη συνεχεία αν κριθεί αναγκαίο σε συνεργασία με τους

γονείς

19)  Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παρουσιάζει άγχος,  υπερκινητικότητα,  ανησυχία,

γνωρίζετε ποιος μπορεί μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα,  αλλά και έξω από αυτήν,  να

βοηθήσει?

Πρώτα απ΄ολα απευθυνόμαστε στους γονείς και τους κατευθύνουμε να έρθουν σε επαφή με το ΚΕΔΔΥ

ή άλλους φορείς που θεωρούμε αρμοδίους

20)  Αν κάποιος μαθητής σας,  σάς ανέφερε ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις σαν απόρροια μιας



γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε?

Θα προσπαθούσα να μιλήσω μαζί του και να κατανοήσω την αιτία της αρνητικής κατάστασης, θα το

συζητούσα με το σύλλογο των εκπαιδευτικών ώστε να είναι συνεχώς κάποιος κοντά του, στη συνέχεια

θα ερχόμουν σε επαφή με τους γονείς του και θα τους επεσήμανα τη σοβαρότητα της κατάστασης και

θα τους προέτρεπα για αναζήτηση βοήθειας.

Δ. Ετοιμότητα εκπαιδευτικών

21)  Πιστεύετε ότι αν ξεσπάσει μια οποιαδήποτε κρίση στο σχολείο σας μπορείτε να την

διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό?

Εξαρτάται από τη σοβαρότητα  της κατάστασης, σίγουρα όλα αντιμετωπίζονται όταν χρειαστεί με τη

συνδρομή του συλλόγου γονέων και των ειδικών

22) Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει?

Σχέδια πρόληψης κρίσεων σε περιπτώσεις σεισμών.

23)  Έχουν οριστεί από το σχολείο σας Ομάδες Εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των

έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών?

Ναι σε περίπτωση αντιμετώπισης σεισμών

24)  Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του

ρόλου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση/ διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο σχολείο

σας?

Σχετική επιμόρφωση για όλες τις έκτακτες ανάγκες που μπορούν να συμβούν.

Ε. Προτάσεις εκπαιδευτικών 

25)   Ως εκπαιδευτικός,  τι άλλο θα είχατε να προτείνετε για την πρόληψη ή την καλύτερη

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών/κρίσεων στον χώρο του σχολείου?

Εκείνο  που  θα  πρότεινα  είναι  να  γίνουν  οι  χώροι  του  σχολείου  πιο  ασφαλείς  και  φιλικοί,  να

εκπαιδεύονται  γονείς  και  μαθητές  από νωρίς,  να  επιμορφώνονται  οι  εκπαιδευτικοί  στην  παροχή

πρώτων  βοηθειών,  να  υπάρχει  εβδομαδιαία επίσκεψη  ψυχολόγου  στα  σχολεία  και  να  υπάρχει

κανονισμός λειτουργίας στα σχολεία.

26)  Ποίες προϋποθέσεις χρειάζονται για να θεωρηθεί το σχολείο σας ως ένα ασφαλές

περιβάλλον?

Εκείνο που χρειάζεται είναι η  αντιολισθηρη επίστρωση στις μαρμάρινες σκάλες  και αντιολισθηρό

δάπεδο στον ασφαλτοστρωμένο προαύλιο χώρο. Επίσης να υπάρχει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

σε θέματα διαχείρισης έκτακτων αναγκών και τέλος πιστοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

27) Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών?

Ο ιδανικός τρόπος για  μένα θα ήταν  να  υπήρχε  εβδομαδιαία επίσκεψη ψυχολόγου  στα σχολεία,

υλοποίηση  προγράμματος  διαχείρισης  κρίσεων  στην  αρχή  κάθε  σχολικού  έτους.  Επίσης  ένας



φροντισμένος χώρος κάνει τους μαθητές να μαθαίνουν, να αγαπούν και να προσέχουν το χώρο και

τον εαυτό τους. Η συνεργασία και σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς, η συνεργασία με το Δήμο και η

συνεργασία με το κέντρο υγείας/ νοσοκομείο, σίγουρα θα αποτελούσε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης

περιστατικών

28) Θα συμμετάσχετε στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο σας? Και

αν ναι, με ποιο τρόπο? 

Ναι  φυσικά,  προτείνοντας  στο  δήμο  και  στη  διεύθυνση  εκπαίδευσης  να  διοργανώσει  σεμινάρια

ευαισθητοποίησης για τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων εξειδικευμένης κατάρτισης

και προτείνοντας τη συγκρότηση συμβουλίου με μέλη από το σύλλογο εκπαιδευτικών του  σχολείου,

από το  δήμο και από το σύλλογο γονέων.



7η Συνέντευξη 

Α. Γενικά στοιχεία  

1). Τύπος σχολείου που υπηρετείτε: Ημερήσιο Γυμνάσιο 

2).  Αριθμός μαθητών που φοιτούν: 300 

Β. Δημογραφικά στοιχεία:

3). Φύλο : Άνδρας ☐ Γυναίκα ☐

4). Ηλικία : ≤ 30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51 και πάνω ☐

5). Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος (-η) ☐ Άγαμος (-η)☐ Άλλο ☐

6). Χρόνια υπηρεσίας : 21

α) συνολικά στην εκπαίδευση : 21 έτη β) στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα : 4 έτη

7). Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου διορισμού):

α). Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ☐  β) Μεταπτυχιακό στον τομέα : 

γ). Διδακτορικό στον τομέα : - δ) Άλλο, τι : Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ

8). Σχέση εργασίας: Μόνιμος ☐ Αναπληρωτής ☐ Ωρομίσθιος ☐

Γ. Ζητήματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο

9). Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, είναι χώρος

πρόκλησης  ατυχημάτων  (π.χ.  τραυματισμοί  μαθητών  λόγω  πτώσης  ή  ξυλοδαρμού  από

συμμαθητές τους,  εγκαύματα,  αυτοκτονίες,  κρίσεις επιληψίας, αιμορραγίες,  κατάγματα κ.α.).

Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιες κρίσεις στο σχολείο σας? Αν Ναι ποιές είναι οι συχνότερες?

Έχω  αντιμετωπίσει  ένα  σοβαρό  τραυματισμό  μαθητή  που  κατέληξε  σε  μόνιμη  αναπηρία,  μια

περίπτωση επίθεσης με μαχαίρι από εξωσχολικό σε μαθητή, πολλές περιπτώσεις μικροτραυματισμών

στο  χώρο  του  σχολείου  ή  στα  πλαίσια  εκδρομών  καθώς  και  ορισμένες  περιπτώσεις  άσκησης

σωματικής  και  λεκτικής  βίας  μεταξύ  μαθητών.  Αυτές  οι  τελευταίες  είναι  και  οι  συχνότερες  ενώ

αμέσως μετά έρχονται οι τραυματισμοί.   

10). Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποδίδετε τα ατυχήματα στο σχολείο σας?

Δεν έχει  δοθεί  επαρκής προσοχή στην ενημέρωση τόσο των μαθητών για το πως θα αποφύγουν

δυσάρεστες  καταστάσεις  μέσα  στο  χώρο  του  σχολείου  όσο  και  των  εκπαιδευτικών  στο  πως  θα

αντιμετωπίσουν  αυτές  τις  καταστάσεις.  Αυτά  όμως  μπορούν  να  αποτελέσουν  αντικείμενο



διδασκαλίας, πρακτικής άσκησης και εφαμογής σε εικονικές καταστάσεις ώστε να προετοιμάσουν τα

μέλη της σχολικής κοινότητας για κάθε ενδεχόμενο (όπως γίνεται π.χ. κάθε χρόνο με την άσκηση

σεισμού).

11) Κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα ατυχήματα που γίνονται εντός του

σχολείου και γιατί?

Εάν υπήρχε η δυνατότητα τουλάχιστον ανα 2 ή 3 σχολεία (π.χ. συστεγαζόμενα) να υπάρχει ιατρική

συνδρομή θα ήταν το ιδανικό. Από το υπάρχον προσωπικό ιατρικές γνώσεις – αλλά όχι επαρκείς –

διαθέτουν  οι  καθηγητές  της  Φυσικής  Αγωγής.  Επειδή  όμως  η  σιοβαρότητα  και  η  δυσκολία  την

αντιμετώπιση ενός ατυχήματος ποικίλλουν πιστεύω ότι χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό.  

12). Πώς αντιμετωπίζετε τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) όταν

συμβούν στο σχολείο σας?

Από τις  περιπτώσεις  αυτές  υπάρχει  οργανωμένο σχέδιο  για  την περίπτωση των σεισμών (σχέδιο

αντιμετώπισης των σεισμών στα σχολικά κτίρια από τον ΟΑΣΠ) και κάθε χρόνο γίνεται άσκηση

σεισμού.  Για  τις  υπόλοιπες  φυσικές  καταστροφές  και  έκτακτες  ανάγκες  δεν  υπάρχει  κάποιο

συγκεκριμένο σχέδιο αλλά εάν προκύψουν θα υπάρξει εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης και

ενδεχομένως ζητηθεί (αν κριθεί αναγκαίο) η συνδρομή άλλων φορέων και υπηρεσιών (π.χ. δήμος,

πυροσβεστική κλπ.).

13). Με τι είδη / μέσα είναι εφοδιασμένο ή εξοπλισμένο το σχολείο σας για την αντιμετώπιση

των έκτακτων αναγκών ?

Ο εξοπλισμός που προβλέπεται για την περίπτωση του σεισμού υπάρχει στο σχολείο (σάκοι ταξιδίου,

φακοί,  σφυρίχτρες,  ραδιόφωνα,  τηλεβόας,  επίδεσμοι  κλπ.).  Επιπλέον  διαθέτει  πυροσβεστήρες,

συναγερμό, κάμερες νυχτερινής λήψης και αισθητήρες νερού). 

14).  Σε  ποια  γνωστικά  αντικείμενα  θα  επιθυμούσατε  να  παρακολουθήσετε  προγράμματα

επιμόρφωσης  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  ώστε  να  αποκτήσετε  γνώσεις  και  δεξιότητες

κατάλληλες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών ?

Διάσωση, παροχή πρώτων βοηθειών, διαχείριση έκτακτων κρίσεων (στο χώρο του σχολείου).  

15).  Κατά  τη  γνώμη  σας,  ποιες  πιστεύετε  αρμόδιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  βοηθήσουν  στη

δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο σας ?

Νοσοκομείο, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δήμος.

16).  Πώς  μπορεί  το  σχολείο  σας  να  συγκεντρώσει  όλες  τις  προϋποθέσεις  ενός  ασφαλούς

εργασιακού περιβάλλοντος ?

Απαιτείται  επισήμανση  και  διόρθωση  όλων  των  περιπτώσεων  που  εγκυμονούν  κάποια

επικινδυνότητα και δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια μαθητών και

προσωπικού  του  σχολείου  είτε  αφορούν  ζητήματα  κτιριακά  (ασφαλές  κτίριο,  ηλεκτρολογική

εγκατάσταση, κάγκελα,  σκάλες κλπ.)  είτε  αφορούν έκτακτα περιστατικά που έχουν συμβεί  και θα



μπορούσαν να ξανασυμβούν στο μέλλον (πρόληψη). 

17).  Ως  γνωστό,  απροσδόκητα  γεγονότα  (π.χ.  θάνατος  μαθητή  /  των,  εκπαιδευτικού  /  ων),

διαταράσσουν και αναστατώνουν την ψυχική υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών. Αν είχατε

απροσδόκητο γεγονός (ή γεγονότα) στο σχολείο σας, πώς θα τα αντιμετωπίζατε ?

Το σχολείο μου διαθέτει ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό που είναι οι πλέον αρμόδιοι σε τέτοιες

περιπτώσεις. Εάν δεν διέθετε θα έπρεπε να ζητηθεί η συνδρομή τους από υποστηρικτικές δομές που

λειτουργούν στα πλαίσια των δήμων.  

18). Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας υπηρεσίας έχετε αντιληφθεί περιστατικά σχολικού

εκφοβισμού (Bullying) ; Πως τα αντιμετωπίζετε ?

Είναι  αρκετά  συχνό  φαινόμενο  ιδίως  στις  μικρότερες  ηλικίες  (κάτω των  15).  Οι  Περιφερειακές

Διευθύνσεις  εκπαίδευσης  έχουν  συστήσει  Παρατηρητήριο  Βίας  και  σε  κάθε  σχολική  μονάδα έχει

οριστεί ένας υπεύθυνος ο οποίος κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο συμπληρώνει τη σχετική

ηλεκτρονική φόρμα του παρατηρητηρίου.  Εφόσον η σοβαρότητα του περιστατικού το απαιτεί  και

κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δ/ντή καιι του Συλλόγου διδασκόντων ζητείται η συνδρομή του

ΣΣΝ (=  Συμβουλευτικός  Σταθμός  Νέων)  της  οικείας  Δ/νσης  Εκπ/σης  ή  της  ψυχολόγου  και  της

κοινωνικής λειτουργού που διαθέτει το σχολείο ή ακόμη και άλλων φορέων (π.χ. ιδιωτικών κέντρων

συμβουλευτικής).    

19).  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  παρουσιάζει  άγχος,  υπερκινητικότητα,  ανησυχία,

γνωρίζετε ποιος μπορεί μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και έξω από αυτήν, να

βοηθήσει ?

Σαφώς. Είναι όσοι ανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση.

20). Αν κάποιος μαθητής σας, σάς ανέφερε ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις σαν απόρροια μιας

γενικότερης απογοήτευσης, τι θα κάνατε ?

Θα ενημέρωνα άμεσα το  Δ/ντή  και  το  Σύλλογο διδασκόντων  και  θα  ζητούσαμε  το  συντομότερο

δυνατό  τη  συνδρομή  εξειδικευμένων  επιστημόνων  προκειμένου  να  αποτρέψουμε  τα  χειρότερα.

Προσωπικά, μου συνέβη αυτό με μια μαθήτρια την περυσινή σχολική χρονιά (2016 – 2017). 

Δ. Ετοιμότητα εκπαιδευτικών

21).  Πιστεύετε  ότι  αν  ξεσπάσει  μια  οποιαδήποτε  κρίση  στο  σχολείο  σας  μπορείτε  να  την

διαχειριστείτε και πώς μπορεί να γίνει αυτό ?

Εξαρτάται  από  τη  φύση,  το  είδος  και  την  έκτασή  της.  Η  σχολική  κοινότητα  λειτουργεί  με

αλληλοκάλυψη και με κοινά συμφωνημένη στάση. Εάν είναι κάτι που υπερβαίνει τις δυνατότητες της

σχολικής μονάδας προφανώς θα ζητηθεί η συνδρομή άλλων φορέων και κρατικών υπηρεσιών. 

22). Τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει ?

Όσα προβλέπονται στα πλαίσια της λειτουργίας το σχολείου. Σημαντικό στην καθημερινότητα του



σχολείου είναι οι εφημερίες των εκπαιδευτικών στα διαλείμματα και ο έλεγχος όλων των χώρων του

σχολείου ανά πάσα στιγμή, «παντού υπάρχει πάντα ένα μάτι».   

23).  Έχουν  οριστεί  από  το  σχολείο  σας  Ομάδες  Εκπαιδευτικών  για  την  αντιμετώπιση  των

έκτακτων και κρίσιμων περιστατικών ?

Για την περίπτωση του σεισμού έχουν οριστεί. Βάσει αυτού του σχεδίου οι ομάδες θα λειτουργήσουν

και σε άλλα παρόμοια κρίσιμα περιστατικά.  

24). Τι χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός για να ανταποκριθείτε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του

ρόλου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση / διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο σχολείο

σας ?

Επιμόρφωση, κατάρτιση.

Ε. Προτάσεις εκπαιδευτικών

25).  Ως  εκπαιδευτικός,  τι  άλλο  θα  είχατε  να  προτείνετε  για  την  πρόληψη  ή  την  καλύτερη

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών / κρίσεων στον χώρο του σχολείου ?

Ενημέρωση από ειδικούς στα πλαίσια οργανωμένων και στοχευμένων δράσεων. Καταγραφή όλων

των παραγόντων που δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κρίσεις και προσπάθεια περιορισμού /

βελτίωσής τους. Οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό ώστε ο καθένας να γνωρίζει

με ακρίβεια τα καθήκοντά σε μια ανάλογη περίπτωση. 

26).  Ποιές  προϋποθέσεις  χρειάζονται  για  να  θεωρηθεί  το  σχολείο  σας  ως  ένα  ασφαλές

περιβάλλον ?

Αντιμετώπιση κτιριακών προβλημάτων και ηλεκτρολογικών υποδομών, τήρηση εφημεριών από τους

συναδέλφους στα διαλείμματα, ανταλλαγή σχετικών εμπειριών με άλλα σχολεία & εκπαιδευτικούς.    

27). Ποιον θεωρείτε τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών ?

Τον ψύχραιμο κι αυτόν που συνδυάζει εξειδικευμένη γνώση, οργάνωση και αποτελεσματικότητα. 

28). Θα συμμετάσχετε στον Σχεδιασμό Κατάρτισης Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο σας ? Και

αν ναι, με ποιο τρόπο ?

Ήδη είμαι υπεύθυνος της κατάρτισης του Σχεδίου Αντισεισμικής Προστασίας στο σχολείο μου. Θα

ήμουν διατεθειμένος, με τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή και του Συλλόγου διδασκόντων, να απευθύνω

πρόσκληση σε φορείς, υπηρεσίες και εξειδικευμένα κέντρα προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε από

κοινού δράσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες

δεξιότητες για τη διαχείριση κρίσεων. 
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