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Περίληψη. Η πολιτική διαχείρισης κρίσεων είναι μία διαδικασία εξέτασης του σχολικού 
περιβάλλοντος, εκτίμησης των διαφόρων παραμέτρων και κινδύνων, σχεδιασμού, 
αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων, διάθεσης πόρων και αξιοποίησης του 
ανθρώπινου δυναμικού. Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί η 
δυνατότητα των σχολικών μονάδων να καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο 
αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την περίοδο 
λειτουργίας τους. Παρέχονται πληροφορίες, προτάσεις και πρακτικές προκειμένου να 
διαχειρίζονται αυτά τα κρίσιμα συμβάντα με επιτυχία στα πλαίσια μιας καθολικής 
προσπάθειας παροχής ποιοτικότερων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  
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Εισαγωγή 

Στο σημερινό ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες 
σχολικές μονάδες τα κρίσιμα συμβάντα θεωρούνται αναπόφευκτα και ως εκ τούτου 
συνιστούν μία από τις παραμέτρους λειτουργίας που οι διοικήσεις τους καλούνται να 
λάβουν σοβαρά υπόψη (Φιλολιά, Παπαγεωργίου & Στεφανάτος, 2005; Drennan, Mc Connell 
& Stark, 2014). Τυχαία και μη γεγονότα όπως ατυχήματα, πράξεις βίας, ρατσισμού και 
εκφοβισμού συμβαίνουν πλέον, σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό και ένταση στην 
καθημερινότητα του σχολείου διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του και 
καθιστώντας το περιβάλλον του επικίνδυνα ασταθές (Κατσαρός, 2008; Σαΐτη & Σαΐτης, 
2014).  

Αποτελεί πλέον διαρκές αίτημα της κοινωνίας, η αποτελεσματική διαχείριση της εκάστοτε 
κρίσης μέσω μιας ταχύτατης και συντονισμένης προσπάθειας όλων των προσώπων και 
φορέων προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Το εκπαιδευτικό σύστημά μας απαιτείται 
πλέον να είναι προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει μια ποικιλία κρίσεων σημειώνοντας 
ότι μια απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι αυτή που προϋποθέτει την εκπόνηση ενός 
σχεδίου διαχείρισής της σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να προτείνει ένα πλαίσιο βασικών διαδικασιών που 
αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και την διαχείριση κρίσιμων συμβάντων στο σχολείο, 
προσπαθώντας συνάμα να προσδιορίσει τους κύριους άξονες, να εξετάσει τις 
προϋποθέσεις και τα πιθανά εμπόδια εφαρμογής του, στο σύγχρονο συγκείμενο των 
εκπαιδευτικών μονάδων. 

Ως εκ τούτου, μελετώνται η σχετική βιβλιογραφία, η αντίστοιχη έρευνα και η ισχύουσα 
νομοθεσία που αφορά την πρόληψη και διαχείριση κρίσιμων περιστατικών που δύναται να 
συμβούν στις σχολικές μονάδες. Οι γενικότεροι στόχοι του άρθρου αυτού σταχυολογούνται 
ως εξής:  
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•Να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο και ποια γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν ως κρίσεις 

•Να αποτυπωθεί η πολιτική πρόληψης/διαχείρισης των κρίσεων 

•Να διαπιστωθεί η δομή πρόληψης/διαχείρισης κρίσεων 

•Να εξαχθούν συμπεράσματα όσο αφορά την πρόληψη/διαχείριση κρίσεων από τις 
σχολικές μονάδες 

•Να αποτυπωθούν προτάσεις και πρακτικές για την βέλτιστη πρόληψη και διαχείριση των 
κρίσεων.  

Η κρίση στο χώρο του σχολείου 

Οι κρίσεις στις σχολικές μονάδες σήμερα περισσότερο από ποτέ αποτελούν συνηθισμένο 
φαινόμενο που όμως φαίνεται να διαταράσσει την σταθερότητα και να απειλεί το ασφαλές 
περιβάλλον τους. Επιχειρώντας να δώσουμε ένα ορισμό μιας κατάστασης κρίσης στο 
σχολείο μπορούμε να πούμε ότι είναι οποιαδήποτε προσωρινή κατάσταση που έχει ως 
συνέπεια να αναστατώσει την κανονική του λειτουργία και να θέσει σε κίνδυνο τη 
συναισθηματική ασφάλεια αλλά και πιθανόν την σωματική ακεραιότητα των μαθητών του 
(Metzgar, 1994; Brock et al., 2005; Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β).  

Η κρίση λοιπόν στις σχολικές μονάδες χαρακτηρίζει οποιοδήποτε συμβάν δύναται να 
προκαλέσει απειλή, απώλεια έμψυχου ή υλικού δυναμικού, σωματική βλάβη, ή να 
προκαλέσει την έκθεση των μελών της σχολικής κοινότητας σε σοβαρές ψυχοτραυματικές 
εμπειρίες (Johnson, 2000; Starr, 2012). Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων συμβάντων θα 
μπορούσαν μεταξύ άλλων να αναφερθούν: οι φυσικές καταστροφές, τα ατυχήματα, οι 
συγκρούσεις μεταξύ μαθητών που συχνά συνοδεύονται από πράξεις βίας, οι μεταδοτικές 
ασθένειες, οι απειλές διαφόρων τύπων (bullying-cyberbulling 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), η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Επομένως, για να είναι σε θέση οι μαθητές να ανταποκριθούν στις πραγματικές συνθήκες 
της εποχής μας θα πρέπει το σχολείο να συνεισφέρει τόσο στην πνευματική τους 
καλλιέργεια όσο και στην πλήρη ψυχοσωματική τους ολοκλήρωση. Συνεπώς οι 
εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και το λοιπό προσωπικό του 
σχολείου οφείλουν να είναι σε θέση να προλαμβάνουν την κρίση, να παρέχουν την 
αρμόζουσα ανά περίσταση υποστήριξη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και  γονείς όταν 
εμφανιστεί, αλλά και να είναι σε ετοιμότητα ώστε να προβούν στις αναγκαίες διορθωτικές 
ενέργειες αντιμετώπισης της. Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι είναι σημαντική η 
συνεπικουρία της διεύθυνσης του σχολείου, οι οποία καλό θα ήταν να έχει αναπτύξει 
ποικίλες μεθόδους διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων και να είναι σε θέση να τις θέσει 
άμεσα σε εφαρμογή σε περιόδους κρίσεων (Sandoval, 2001; Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α). 

Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε τα στάδια από τη στιγμή που εκδηλώνεται μια κρίση 
και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων σε αυτήν έως την αποκατάσταση της ισορροπίας 
αναφέρουμε τα εξής: (Χατζηχρήστου, 2004; Sellman et al., 2013) : 
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1. Η πρώτη επαφή με το συμβάν που συνήθως συνοδεύεται από ακραία συναισθήματα. Τα 
άτομα που συμμετέχουν δεν είναι σε θέση να βρουν κάποια λύση ώστε να το 
αντιμετωπίσουν ή να περιορίσουν τις συνέπειες του. 

2. Η φάση της επεξεργασίας από τα άτομα του γεγονότος οπότε παρουσιάζονται οι πρώτες 
συναισθηματικές αντιδράσεις (π.χ. άρνηση-αμηχανία) για ότι συνέβη. Το άτομα συχνά 
μοιράζονται την εμπειρία τους με άλλους που έζησαν τα συμβάντα. 

3. Το στάδιο αντιμετώπισης ή προσαρμογής. Τα άτομα σταδιακά ανακάμπτουν, ξεκινά ένας 
απολογισμός των συνεπειών της κρίσης και γίνεται μια στόχευση για την αντιμετώπισή της. 

4. Επιστροφή στην κανονικότητα πριν την κρίση. Η διαδικασία αυτή ίσως είναι αργή αφού 
μπορεί να διαρκέσει κάποιο καιρό μια και τα άτομα πρέπει να προσαρμοστούν στην νέα 
κατάσταση.  

Επιπρόσθετα, εκτός από τις αρνητικές συνέπειες, είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα που 
αναγνωρίζονται πως μπορούν να επιδράσουν θετικά στο σχολείο (Allen et al., 2002; Pepper, 
London, Dishman, & Lewis, 2010) όπως για παράδειγμα να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 
συνοχής και των δεσμών συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων στην λειτουργία του ή να 
προσδώσουν πείρα όσο αφορά την πρόληψη και «θεραπεία» μελλοντικών κρίσεων. (Ruff & 
Azziz, 2003; Brock et al., 2005) 

Περνώντας τώρα στα αίτια των κρίσεων στις σχολικές μονάδες, οι μελετητές δεν υιοθετούν 
κάποιο ενιαίο πρότυπο για να τις κατηγοριοποιήσουν. Συνεπώς, οι κρίσεις στο σχολικό 
χώρο μπορεί να είναι αποτέλεσμα «περιστασιακών παραγόντων» αλλά μπορεί και να 
συμβούν εξαιτίας και εξελικτικών μεταβατικών περιόδων. Οι μεν πρώτες, τυχαίες κρίσεις,  
έχουν σχέση με απρόσμενα γεγονότα που όμως μπορούν, όπως υποστηρίζουν οι Ruf & Aziz, 
2003, να έχουν δώσει σαφή προμηνύματα πριν την εκδήλωσή τους. Οι δε σχετίζονται με τη 
εξέλιξη των σταδίων της ζωής οπότε γενικά είναι προβλέψιμες όπως και τα ζητήματα που 
δημιουργούνται απ’ αυτές. Έτσι τα εξελικτικά γεγονότα κρίσης μπορεί να οφείλονται στην 
ψυχοσυναισθηματική αναστάτωση του μαθητή (π.χ. με την είσοδο στην εφηβεία) είτε 
άλλων σημαντικών αλλαγών στη ζωή του (π.χ. μετάβαση στο Γυμνάσιο).  

Απ’ την άλλη τα περιστασιακά γεγονότα κρίσης, εκδηλώνονται τυχαία και οφείλονται είτε 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά είτε στην υλικοτεχνική υποδομή και σε κακοτεχνίες αυτής 
(Σαΐτη & Σαΐτης, 2014). Ακόμη μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο αυτούς που συνδέονται 
άμεσα με το γεγονός άλλα και αυτούς που συνδέονται έμμεσα επιδρώντας ανασταλτικά 
στην λειτουργία του σχολείου, στην σωματική ή/και ψυχοσυναισθηματική υγεία μεγάλου 
αριθμού μελών της σχολικής κοινότητας ενώ συνάμα συνδέονται με τα φαινόμενα 
κοινωνικής παθογένειας που ταλανίζουν την κοινωνία μας (Σαβελίδης, 2011).  

Πολιτική Διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Αναμφισβήτητα  πλέον παρουσιάζεται αυξανόμενο το ενδιαφέρον για την αναγκαιότητα 
ετοιμότητας του σχολείου όσο αφορά την κρίση και τη διαχείρισή της. Ωστόσο, μετά από 
μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας παρατηρείται μια υστέρηση στην ανάπτυξη  
καθολικών σχεδίων για την διαχείριση κρίσεων και παράλληλα καταγράφεται ως 
ανύπαρκτη και ανεπαρκής η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων όπως 
και των αρμόδιων δομών του Υπουργείου Παιδείας. Ο όρος ‘‘πολιτική’’ διαχείριση της 
κρίσης σύμφωνα με την Σαΐτη & Σαΐτης, (2012β) θεωρείται, μία διαδικασία που έχει σχέση 
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με μια ενδελεχή εξέταση του σχολικού περιβάλλοντος, της στάθμισης του κινδύνου, τον 
σχεδιασμό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, τη διάθεση των πόρων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση και τέλος την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των 
σχολείων για την διαχείριση των κρίσιμων καταστάσεων. 

Για την αντιμετώπιση των κρίσεων χρησιμοποιείται  το μοντέλο των πολλαπλών ιεραρχικών 
ομάδων διαχείρισης κρίσεων που τυπικά περιλαμβάνει τρία επίπεδα διαχείρισης κρίσης: τις 
ομάδες διαχείρισης κρίσεων πρώτον σε επίπεδο του σχολείου, δεύτερον σε επίπεδο 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, και τρίτο σε επίπεδο της Περιφέρειας και Κεντρικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας. Λόγω της συγκεντρωτικής μορφής του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος, ο κύριος Σχεδιασμός Διαχείρισης Κρίσεων για τα σχολεία της χώρας μας 
καταρτίζεται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας αφού πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια. Για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει να συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ένα 
Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων για όλα τα σχολεία της επικράτειας (Σαΐτη & Σαΐτης, 
2012β).  

Η προετοιμασία για την κρίση δίνει έμφαση τόσο στις ομάδες επιπέδου Περιφέρειας, 
Διεύθυνσης εκπαίδευσης όσο και του σχολείου. Για την συγκρότηση των ομάδων σε 
επίπεδο Περιφέρειας και Διεύθυνσης εκπαίδευσης είναι σαφές ότι απαιτούνται άτομα με 
ειδικές ικανότητες και συγκεκριμένη επιμόρφωση. Έπειτα από γεγονότα κρίσης, οι ομάδες 
μπορούν να αποσταλούν στο σχολείο για μια επισκόπηση της κατάστασης και για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της κρίσης αλλά είναι δύσκολο να συμμετέχουν σε δράσεις 
πρόληψης στις σχολικές μονάδες λόγω έλλειψης χρόνου και πόρων. Ωστόσο, παρόλο που 
αυτές οι ομάδες τυπικά διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, 
σημαντικότερη θεωρείται η συνδρομή της ομάδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας που στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη διότι γνωρίζει 
καλύτερα το ιστορικό των παιδιών και των οικογενειών τους όπως και την φυσιογνωμία της 
σχολικής μονάδας. Οι συγκροτηθείσες ανά έτος επικουρικές ομάδες όπως οι ΕΔΕΑΥ 
(Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) και τα Σχολικά 
Συμβούλια δύναται να συνεισφέρουν σ’ αυτό. Οι ΕΔΕΑΥ έχουν κυρίως προληπτικό ρόλο 
αφού έρχονται σε επαφή με τους «παραβατικούς» μαθητές και τις οικογένειες τους 
συμβάλλοντας στην ομαλότερη προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και δρώντας 
προληπτικά όμως δυστυχώς δεν συγκροτούνται σε κάθε σχολείο με συνέπεια να μην έχουν 
τον αναγκαίο χρόνο για την διαγνωστική αξιολόγηση – «θεραπεία» που επιβάλλει ο ρόλος 
τους. Τα δε σχολικά συμβούλια στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολο να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών τους, των 
διαφορετικών «συμφερόντων» που αυτά εκφράζουν, την δυσκολία εύρεσης χρόνου 
συνεδριάσεων αλλά και του συμβουλευτικού και όχι αποφασιστικού ρόλου που τους έχει 
παραχωρηθεί από την πολιτεία. Άρα λοιπόν είναι αδήριτη ανάγκη χάραξης πολιτικής 
κυρίως πρόληψης των κρίσεων σε επίπεδο σχολείου, με κύριους αποδέκτες τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που εφόσον εφαρμοστεί επιτυχώς, είναι δυνατόν να 
συντελέσει στον περιορισμό ή στην εξάλειψη των κινδύνων και κατ’ επέκταση στην 
ελαχιστοποίηση των δυσάρεστων καταστάσεων και επιπτώσεων για το σχολείο το οποίο θα 
συνεχίσει να λειτουργεί σε ένα θετικό κλίμα. (Newgrass & Schonfeld, 1996; Thompson, 
1995; Gullatt & Long, 1996). 
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Η δομή πρόληψης/διαχείρισης των κρίσεων – Σχεδιασμός 

Τα σχολεία φαίνεται να είναι πιο έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις εξελικτικές κρίσεις λόγω της 
ετοιμότητας και της πείρας που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό. Όμως, η ετοιμότητα αυτή 
δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των περιστασιακών κρίσεων. Συνεπώς η διευθυντική 
ομάδα, οι εκπαιδευτικοί, και το επικουρικό προσωπικό του ιδίου ή και άλλων όμορων 
σχολείων, μέσω της ανάπτυξης διασχολικής συνεργασίας, καλούνται να αποτυπώσουν 
εγγράφως ένα πρωτόκολλο-σχέδιο διαχείρισης κρίσεων της σχολικής μονάδας. Τα οφέλη 
ενός τέτοιου σχεδιασμού έγκεινται στη διασφάλιση τόσο της σωματικής ακεραιότητας όσο 
και της ψυχικής υγείας όλων των εμπλεκόμενων στην λειτουργία της σχολικής μονάδας 
(Γιαννίκας & Αλεξόπουλος, 2016). Εξασφαλίζει δε, την απρόσκοπτη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας και της μάθησης, την ομαλή διοικητική λειτουργία του σχολείου καθώς και την 
αποφυγή εντάσεων με την οικογένεια του μαθητή/τών που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει 
σε δικαστικές προσφυγές και καταγγελίες ειδικά μετά από σοβαρά ατυχήματα μαθητών ή 
βίαιων περιστατικών. (Γιαννίκας, 2014). 

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει ο Κατσαρός, 2008 οι φάσεις του σχεδίου υλοποίησης της 
διαχείρισης κρίσεων καταγράφονται ως εξής: 

1. Σαφής προσδιορισμός της κρίσης - γεγονότα (τι συνέβη, πώς, πότε, πού, ποιοι είναι οι 
εμπλεκόμενοι, ανίχνευση αιτιών, συλλογή πληροφοριών) 
2. Επίπεδα Πρόληψης - Αντιμετώπισης 
3. Άμεση Ενημέρωση όσων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της κρίσης 
4. Επιλογή του τρόπου και γενικότερα του πλαισίου ανακοίνωσης ανάλογα με τον 
αποδέκτη είτε τηλεφωνικά, γραπτά, σε συνάντηση, σε συζήτηση στην τάξη με τους 
μαθητές. Κατά το δυνατόν επιστημονική τεκμηρίωση των ανακοινώσεων. Έμφαση στις 
δυνατότητες αντιμετώπισης 
5. Η Σχολική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΚΣ) εκτιμά, στηρίζει ή αν κρίνει αναγκαίο 
παραπέμπει τους εμπλεκόμενους σε εξειδικευμένους φορείς 
6. Προγραμματισμός των δράσεων μετά την κρίση 
7. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της διαχείρισης της κρίσης με στόχο την βελτίωση 
των παρεμβάσεων 

Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει σε κάθε σχολείο να δημιουργηθεί μια Επιτροπή 
Διαμόρφωσης Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων (ΕΔΣΑΚ), της οποίας πρόεδρος να είναι ο 
διευθυντής της σχολικής μονάδας η οποία αρχικώς θα αναπτύξει ένα γενικό σχέδιο 
προετοιμασίας του σχολείου για την αντιμετώπιση κρίσεων (Stevenson, 1994): 

- Ποιες καταστάσεις μπορούν να θεωρηθούν κρίσεις.  
- Να προσδιοριστούν τα επίπεδα αντιμετώπισης (ποιος έχει την ευθύνη, πόσοι και ποιοι 
μαθητές επηρεάζονται, αν είναι δυνατή η αντιμετώπιση από το σχολείο, σε ποιο βαθμό 
είναι σκόπιμο να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας, αν και πώς θα γίνει η 
επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης).  
- Να καθοριστούν οι βασικοί στόχοι για τη διαχείριση της κρίσης όπως για παράδειγμα α) η 
διασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των μελών της σχολικής κοινότητας, β) η 
ελαχιστοποίηση των ψυχικών και συναισθηματικών συνεπειών και γ) η διαχείριση της 
κρίσης με τρόπο που αν είναι δυνατόν θα την καταστήσει ευκαιρία μάθησης-βελτίωσης, η 
οποία μπορεί και να συνεισφέρει στη προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. 
-Να αξιολογηθούν οι πιθανές εστίες αντίστασης στις παρεμβάσεις που θα επιλεγούν.  
-Να προσαρμοστεί το σχέδιο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας.  
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-Να συγκεντρωθούν τα υπάρχοντα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων και να 
επικαιροποιηθούν.  
-Να επιλεχθούν τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΚΣ) και να γίνει ανάθεση 
ρόλων.  
-Να γίνει πλάνο ενημέρωσης των εμπλεκόμενων μελών.  
-Να προβλεφθεί αν απαιτηθούν πιθανές πηγές εξασφάλισης πρόσθετης βοήθειας και 
πληροφόρησης από το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου.  
- Να γίνει η συγγραφή, η διανομή και η προώθηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων (ΣΔΚ) 
στους ενδιαφερόμενους.  
-Σχεδιασμός για τη διενέργεια μια μορφής αξιολόγησης-ανατροφοδότησης μετά από 
κάποια κρίση. 
 
Η διατύπωση και η οργάνωση του περιεχομένου ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να είναι λιτή 
και σαφής προκειμένου να γίνεται εύκολα κατανοητό, αποδεκτό και υλοποιήσιμο από τους 
αποδέκτες του και να μην οδηγεί σε σύγχυση κατά την εφαρμογή του. Μια επίσης 
εφαρμογή του σχεδίου εντός ενός πλαισίου μιας εικονικής κρίσης δηλαδή υπό την μορφή 
άσκησης εφαρμογής του θα δώσει κρίσιμα δεδομένα όσο αφορά για παράδειγμα την 
αφομοίωση του από τους συμμετέχοντες ή τους χρόνος αντίδρασης της ομάδας. 

Η δημιουργία ομάδας πρόληψης/διαχείρισης των κρίσεων 

Αν και η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου παιδείας όσο και η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης έχουν αποστείλει στο σχολείο οδηγίες για την πρόληψη-αντιμετώπιση 
κρίσεων (συνήθως αφορούν τις φυσικές καταστροφές π.χ σεισμοί) σπάνια καταρτίζονται 
οργανωμένες παρεμβάσεις τις επόμενες μετά την κρίση ημέρες. Εναπόκειται λοιπόν στην 
εσωτερική πολιτική του σχολείου το οποίο σ’ αυτήν την περίπτωση θα καταρτίσει ένα 
συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο αν και όπως έχει αποδειχθεί οι ελλείψεις στο 
ειδικευμένο προσωπικό και η μη οργανικότητα του προσωπικού δεν οδηγούν τελικά σε μια 
ευρεία προσέγγιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου.  

Επιπρόσθετα, το σχέδιο του σχολείου θα πρέπει να συντονίζεται και να υποστηρίζεται από 
τα στελέχη της εκπαίδευσης, όπως είναι π.χ. οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, 
ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πρόληψη-
αντιμετώπιση της κρίσης. Ακόμα, η συνεργασία με όμορα σχολεία αλλά και με το 
προσωπικό που ανταποκρίνεται στις κρίσεις της κοινότητας (αστυνομία, πυροσβεστική, 
εισαγγελία, κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων) θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα ευρύτερο 
φάσμα εμπειρογνωμοσύνης και κατ’ επέκταση να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να 
μειωθεί το κόστος του σχεδίου. Όμως τα ανωτέρω προϋποθέτουν θεσμοθετημένη 
παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία πέραν του διδακτικού ωραρίου, απαλλαγή από 
άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που επωμίζονται και στελέχωση των σχολείων με 
επικουρικό προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, φύλακα). (Σαβελίδης, 
2011)   

Όπως αναφέρει ο Χατζηχρήστου κ.ά., 2012, Οι αρμοδιότητες του κάθε ρόλου στη Σχολική 
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων αποτυπώνονται ως εξής:  

Επικεφαλής-Συντονιστής :  

• Συντονίζει και συμμετέχει στην κατάρτιση σχεδίων δράσης για τη διαχείριση κρίσεων  
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• Επανεκτιμά και αναπροσαρμόζει τα σχέδια δράσης σε τακτά χρονικά διαστήματα  

• Συντονίζει ασκήσεις ετοιμότητας (π.χ. ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου, ένταση με 
εξωσχολικούς, σωματική-λεκτική βία μαθητών) 

Συντονιστής ψυχολογικής και παιδαγωγικής παρέμβασης 

• Ενημερώνει/ Ευαισθητοποιεί το διδακτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς 

• Εκπαιδεύει μια ομάδα εκπαιδευτικών (π.χ. υπεύθυνοι τάξεων) για τη διαχείριση 
κρίσεων 

• Τηρεί ενημερωμένο κατάλογο φορέων ψυχικής υγείας 
Υπεύθυνος άμεσης βοήθειας- παροχή πρώτων βοηθειών 

• Συνεργάζεται με το συντονιστή ψυχολογικής παρέμβασης 

• Ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται και εκπαιδεύεται στη διαχείριση κρίσεων. 

Βασικοί άξονες πρόληψης/διαχείρισης των κρίσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις σχετικές έρευνες και πρακτικές (US 
Department of Education, 2003; Heath, 2005; Σαΐτη & Σαΐτης, 2014), οι βασικές ενέργειες 
που περιλαμβάνονται σ’ ένα σχέδιο διαχείρισης πιθανών κρίσεων στο επίπεδο σχολικής 
μονάδας θα μπορούσαν να προσδιοριστούν με βάση τους εξής άξονες:  

α. της πρόληψης - αποτροπής της εμφάνισης των κρίσιμων συμβάντων,  

β. της αντιμετώπισής τους,  

γ. της ανάκαμψης-επαναφοράς της λειτουργίας του σχολείου σε επίπεδα όμοια με αυτά 
προ κρίσης και της ενίσχυσης του αισθήματος και συστήματος ασφάλειάς του.  

Η πρόληψη και η ορθή εκτίμηση του κινδύνου συνιστά το πιο σημαντικό ίσως σημείο του 
σχολικού σχεδίου για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων τον εντοπισμό των κινδύνων και την 
διατύπωση ορθολογικών προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Συγκεκριμένα, η 
διευθυντική ομάδα της σχολικής μονάδας αρχικά καλείται να καταγράψει πιθανά κρίσιμα 
γεγονότα που μπορούν να συμβούν στο ευρύτερο περιβάλλον της και στο εγγύς μέλλον και 
να προσδιορίσει τους επιμέρους, για κάθε πιθανό συμβάν, στόχους του σχεδίου 
αντιμετώπισης κρίσεων. Στη διαδικασία αυτή, χρήσιμη πληροφορία και καθοδήγηση 
μπορούν, μεταξύ άλλων, να προσφέρουν η εμπειρία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, ο 
ανοικτός διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών, τα στοιχεία σχετικών μελετών-ερευνών σε 
εθνικό ή και τοπικό επίπεδο, η διαρκής επικοινωνία με άλλα σχολεία, το Διαδίκτυο κ.ά. 
(Ζαβλανός, 1999; Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α). 

Για την πρόληψη κρίσιμων συμβάντων στο χώρο του σχολείου σημαντικό ρόλο φαίνεται να 
έχει ο ορισμός μιας ολιγομελούς ομάδας διαχείρισης κρίσεων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
(π.χ. συσσωρευμένη εμπειρία, σχετική επιμόρφωση, ετοιμότητα, αντιληπτική ικανότητα, 
ψυχραιμία). Η έκδοση επίσης σαφέστατων έντυπων οδηγιών έχει καίρια σημασία καθώς 
και η γνωστοποίησή τους στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Επιπρόσθετα ο καθορισμός 
υπεύθυνου επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς και τους γονείς, η τήρηση ημερολογίου 
ενεργειών ή συμβάντων, η διαρκής εποπτεία των χώρων είναι απαραίτητη (Ζαβλανός, 
1999). Σ’ αυτό θα βοηθούσε σημαντικά η εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης (κάμερες) 
που θα ήταν ενεργό κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου στοιχείο που αποτελεί 
απαίτηση και των γονιών αλλά το Υ.ΠΑΙ.Θ απαγορεύει την χρήση του επικαλούμενο αρχές 
και εκδοχές που ανήκουν σε αναχρονιστικούς νόμους του 1986 ρισκάροντας την ασφάλεια 
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των μαθητών. Για να επιτευχθεί η δέσμευση και η ενεργή συμμετοχή όλων στην επιτυχή 
υλοποίηση ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων δεν αρκεί η απλή γνωστοποίηση των 
υποχρεώσεων και οδηγιών στα μέλη της σχολικής της κοινότητας αλλά είναι αναγκαία η 
προσπάθεια να πειστούν και να αναλογιστούν οι εμπλεκόμενοι τα οφέλη από την 
συμμετοχή τους. Δεν πρέπει να αμελήσουμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε τον 
καθοριστικό ρόλο που παίζει η οικογένεια στο στάδιο της πρόληψης όπως και η τοπική 
κοινωνία τα συλλογικά και θεσμοθετημένα όργανα των οποίων μπορούν να συμμετέχουν 
ενεργά στη διαχείριση πρόληψης των κινδύνων για τους μαθητές ή και να αναλάβουν την 
πρωτοβουλία για αντίστοιχες ενέργειες και δράσεις ευαισθητοποίησης.  

Στον τομέα της αντιμετώπισης, αν το κρίσιμο συμβάν έχει να κάνει με ατυχήματα που 
προκαλούν σωματικές βλάβες, η σχολική μονάδα δεν μπορεί να κάνει και πολλά λόγω των 
εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται αλλά και της ύπαρξης κενών στο 
θεσμικό πλαίσιο. Εκεί όμως που φαίνεται πως ο ρόλος της είναι σημαντικός, είναι στην 
αναγνώριση και στον προσδιορισμό ότι το γεγονός που έχει προκύψει συνιστά ‘‘εν 
δυνάμει’’ κρίση και στη σχετική ενημέρωση αρμόδιων φορέων. (Γιαννίκας & Αλεξόπουλος, 
2016). 

Περνώντας στον τομέα της «θεραπείας» από την κρίση και της ενίσχυσης του συστήματος 
ασφάλειας η σχολική μονάδα μπορεί επίσης να αναπτύξει σημαντική δράση. Ως ανάκαμψη 
προσδιορίζεται η επαναφορά της οργάνωσης στην κανονικότητα, στους συνήθεις δηλαδή 
ρυθμούς αλλά και στο επίπεδο πλήρους απόδοσης του έργου τόσο στο γνωστικό-
παιδαγωγικό τομέα όσο και στον ψυχοσωματικό που χαρακτήριζε (σύμφωνα με την κοινή 
γνώμη) τη λειτουργία της πριν την εμφάνιση του κρίσιμου συμβάντος (Paraskevas, 2006). 
Μέσω των παραπάνω αναμένεται να επιτευχθεί και ένα πολύ σημαντικό και ίσως δύσκολο 
έργο του σταδίου αυτού, η εκ νέου απόκτηση της εμπιστοσύνης των γονέων και της τοπικής 
κοινωνίας στο σχολείο καθώς και η ομαλή συνεργασία και επικοινωνία τόσο με τους γονείς 
όσο και με τις προϊστάμενες διοικητικές και παιδαγωγικές υπηρεσίες, στην αρμοδιότητα 
των οποίων υπάγεται η σχολική μονάδα.  (Λιανός, Π., Μπακοπούλου, Α., & Γεωργουλέας, Γ., 
2012) 

Αναγκαίο συμπλήρωμα της ανάκαμψης από ένα κρίσιμο συμβάν συνιστά η ενίσχυση-
θωράκιση της σχολικής μονάδας από παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Πιθανοί τρόποι για 
αυτό είναι η αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και των αποτελεσμάτων 
τους, η αναμόρφωση του υπάρχοντος σχεδίου διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων και οι 
παρεμβάσεις εντός και εκτός σχολείου (π.χ. προγράμματα επιμόρφωσης - ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του προσωπικού, μαθητών, γονέων ή ακόμη και μετατροπές στην 
υλικοτεχνική υποδομή). Πρόκειται, θα λέγαμε, για το θετικό κομμάτι της κρίσης με το οποίο 
η εμπειρία που αποκτήθηκε γίνεται το όχημα για τη βελτίωση της επιχειρησιακής 
ικανότητας της σχολικής μονάδας στην αντιμετώπιση κρίσεων (Γιαννίκας & Αλεξόπουλος, 
2016).  

Συμπεράσματα  

Μια σειρά παραγόντων στο υπάρχον σύστημα διοίκησης της ελληνικής εκπαίδευσης 
φαίνεται πως περιορίζουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού 
πλαισίου σχεδιασμού για τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία. Η απουσία ενός κατάλληλου 
νομοθετικού πλαισίου και η ελλιπής στήριξη της πολιτείας θα μπορούσαν να 
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χαρακτηριστούν ως οι πιο σημαντικοί από αυτούς. Έτσι απλά σύμφωνα με το επίσημο 
μνημόνιο ενεργειών διαχείρισης κρίσεων ο Διευθυντής του σχολείου ορίζεται ως 
υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, ο Σύλλογος Διδασκόντων ως υπεύθυνο όργανο για 
την «καθαριότητα, την αισθητική του διδακτηρίου «καθώς και για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των μαθητών» (Υ.Α. Υπ. Παιδείας 105657/Δ/8-10-2002). Στην 
πράξη δε, το μνημόνιο εξαντλείται συνήθως, στην υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων 
αντισεισμικής προστασίας και μόνο. Εξαίρεση ίσως αποτελεί, η διαδικασία υλοποίησης της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» με το οποίο 
επιμορφώθηκε μικρό πλήθος εκπαιδευτικών. Κατά την γνώμη μας τέτοια προγράμματα θα 
πρέπει να αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου ο οποίος θα επιμορφώνεται 
υποχρεωτικά ώστε να μην εμφανίζει χαλαρή στάση υποστηρίζοντας ατύπως ότι αυτά τα 
κρίσιμα θέματα «είναι του Διευθυντή».  

Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται η ανεπάρκεια πιστώσεων για την υλοποίηση μέτρων 
ασφάλειας στα σχολεία, υποστήριξης τους από τις κοινωνικές υπηρεσίες, ο μόνιμος 
διορισμός ψυχολόγων-κοινωνικών λειτουργών, σχολικών φυλάκων καθώς και των 
απαραίτητων υλικών και μέσων για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου διαχείρισης κρίσης (Σαβελίδης, 2011). 

Η απουσία σαφούς νομοθετικού πλαισίου και η ελλιπής στήριξη της πολιτείας δηλώνει, την 
παντελή απουσία οράματος και κουλτούρας ασφάλειας στο ανώτερο επίπεδο 
διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία συνιστά και μία αντίφαση στο δημόσιο 
λόγο, σε εθνικό και διεθνή επίπεδο για την ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών που πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ανάγκες μαθητών, γονέων, 
τοπικής κοινωνίας και τις αντίστοιχες προτάσεις των εκπαιδευτικών και των σχολικών 
διευθύνσεων (Βαβουράκη, Ζουγανέλη, Σοφού, & Κούτρα, 2008; Τριλιανός, 2012).  

Οι δυσλειτουργίες στη στελέχωση των σχολείων λόγω συχνών μετακινήσεων του 
προσωπικού τους ή της μη έγκαιρης τοποθέτησης του σε αυτά (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) και η 
απουσία οργανωμένης και καθολικής επιμόρφωσης στη διαχείριση κρίσεων συναποτελούν 
επίσης, ανασταλτικό παράγοντα που δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση κουλτούρας ασφάλειας 
και μειώνει την ικανότητά της διεύθυνσης τους να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα κρίσιμα 
συμβάντα.  

Επιπροσθέτως, ανασταλτικοί παράγοντες στην άμεση και αποτελεσματική διαχείριση 
σχολικών κρίσεων θα μπορούσαν να αναφερθούν και οι εξής: 

α. Η απουσία έγκυρου και έγκαιρου συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ 
διοικητικών υπηρεσιών, των σχολείων και των τοπικών φορέων της κοινωνίας (Κατσαρός, 
2008; Αλεξόπουλος, 2012), το οποίο θα διαχύσει τις απαραίτητες πληροφορίες από όλους 
τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων (σχολείο, γονείς, δημόσιες 
υπηρεσίες και αρχές) και 

β. Η απουσία μηχανισμού αξιολόγησης, ανατροφοδότησης της σχολικής μονάδας στο τομέα 
της διαχείρισης των κρίσεων όπως και καταγραφής αναγκών των ενδιαφερομένων 
(μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων), ως μια μορφή κοινωνικού ελέγχου (Φασούλης, 
2001; Τόλιας & Αλεξόπουλος, 2012) και ενδιαφέροντος για ένα τόσο καίριο ζήτημα, της 
σωματικής και ψυχοσυναισθηματικής ακεραιότητας και ανάπτυξης των μαθητών. 
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Συνεπώς σχεδόν όλες οι σχολικές μονάδες αντιμετωπίζουν κατά τη λειτουργία τους 
γεγονότα κρίσεων, τα οποία αυξάνονται με την πάροδο των σχολικών ετών ενώ όπου είχαν 
καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης κρίσεων, αυτά είχαν προκύψει κυρίως ως εθελοντικές 
δράσεις των διευθύνσεων και στόχευαν κυρίως στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
π.χ. ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών και όχι σε γεγονότα κρίσης με την ευρύτερη 
έννοια του όρου (π.χ. περιστατικά που μπορούν να επηρεάσουν ψυχολογικές και 
συναισθηματικές παραμέτρους της υγείας των μαθητών όπως τα φαινόμενα 
σωματικής/ψυχολογικής βίας και εκφοβισμού. Τα σχολεία που αντιμετώπισαν κρίσεις 
επέδειξαν στην συνέχεια σε μελλοντικά συναφή γεγονότα αφενός ανώτερο επίπεδο 
ετοιμότητας για τη διαχείρισή τους και αφετέρου υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον να 
αναπτύξουν κάποιο στοιχειώδες σχέδιο πρόληψης/ αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων.  

Προτάσεις – Πρακτικές 

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η πολιτική διαχείρισης των κρίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας 
πρέπει να εμπλουτιστεί και να επαναπροσδιοριστεί ολιστικά. Στην κατεύθυνση αυτή, θα 
μπορούσαν μεταξύ άλλων να συμβάλλουν:  

(α) η προσπάθεια καλλιέργειας μιας κουλτούρας διαχείρισης κρίσεων στην διεύθυνση, 
στους εκπαιδευτικούς και στο επικουρικό προσωπικό με οργανική θέση στο σχολείο μέσω 
στοχευμένων επιμορφώσεων. Για το λόγο αυτό κρίνεται αρχικά χρήσιμη η ανίχνευση της 
στάσης και των αναγκών εκπαιδευτικών αλλά και του επικουρικού προσωπικού των 
σχολείων της χώρας, σχετικά με την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου και διαρθρωμένου σχεδίου 
διαχείρισης κρίσεων. Προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, έτσι 
ώστε η σχολική κοινότητα να μπορεί εκπαιδεύεται δια βίου σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. 
Οι τομείς που πρέπει να καλυφθούν προτείνεται να είναι : Πρόληψη-Διαχείριση κρίσεων, 
Διαμεσολάβηση-Ειρηνική Επίλυση των Συγκρούσεων (μαθητών και καθηγητών), Θέματα 
Διαπολιτισμικότητας. Πρακτικά χρήσιμη μπορεί να θεωρηθεί και η καλλιέργεια συναφούς 
κουλτούρας στους μαθητές μέσω συζητήσεων με αφορμή σχετικές ενότητες των διδακτικών 
βιβλίων, των βιωματικών-διαθεματικών δράσεων, ή στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας. 
Επιπρόσθετα την καθιέρωση ειδικής θεματικής ενότητας «Αγωγής και Συμπεριφοράς» με 
την ενεργή συμμετοχή των μαθητών προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν να 
προλαμβάνουν τους κινδύνους και να αποκτήσουν προληπτική κουλτούρα διαχείρισης 
κρίσεων. (Αρτινοπούλου, 2010).  

(β) η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, με υποχρεωτική και 
δεσμευτική την κατάρτιση βασικού σχεδίου διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων σε κάθε 
σχολική μονάδα, τόσο στην πρόληψη όσο και στο σχεδιασμό μέσω των αρμοδίων 
υπηρεσιών και της οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας (σύλλογοι γονέων, εθελοντικές 
οργανώσεις, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.). 

(γ) την περαιτέρω ενίσχυση της επικοινωνίας-συνεργασίας του τρίπτυχου σχολείου - 
οικογένειας - τοπικής κοινωνίας μέσω δράσεων ενημέρωσης μια και αρκετά κρίσιμα 
συμβάντα συμβαίνουν εξαιτίας της συμπεριφοράς των μαθητών, η οποία ίσως να αποτελεί 
αντίδραση και διαμαρτυρία στην διάρθρωση της εκπαιδευτικής διεργασίας και πολιτικής 
όπως και σε φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Η εδραίωση και η ενδυνάμωση αυτών των 
σχέσεων θα αυξήσει το φάσμα επιρροής του σχολείου προς τους μαθητές και θα εμπλέξει 
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και τους γονείς στην διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών τους ειδικά αυτούς που 
ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (π.χ χωρισμένοι, μονογονεϊκή κ.α.). 

(δ) οι στοχευμένες παρεμβάσεις της δημοτικής ομάδας που ασχολείται με την 
αυτεπιστασία των σχολικών εγκαταστάσεων ώστε να γίνουν περισσότερο ασφαλείς. 

(στ) η διαμόρφωση ενός ευέλικτου έγκυρου συστήματος επικοινωνίας μεταξύ της δημόσιας 
διοίκησης και των σχολικών μονάδων προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών, 
βιωμάτων, εμπειριών και τεχνογνωσίας στο τομέα των κρίσεων.  

Παράδειγμα Σχεδίου δράσης  

Στην συνέχεια παρατίθενται ένα σχέδιο που δύναται να καταρτιστεί ως τμήμα της 
εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση των επιθετικών 
συμπεριφορών και της σχολικής βίας, που είναι από τα σοβαρότερα που έχει να 
αντιμετωπίσει η σχολική κοινότητα. Το σχέδιο υλοποιείται με την βοήθεια της ορισμένης 
για το σκοπό αυτό ΟΔΚΣ. 

Πρώτος Άξονας :  

1.Αναγνώριση Προειδοποιητικών Ενδείξεων 

Παρατήρηση των συμπεριφορών από όλο το προσωπικό κατά την διάρκεια της εφημερίας 
στα διαλλείματα και στην τάξη για να αναγνωριστούν: 

• εκδηλώσεις θυμού/επιθετικότητας π.χ σωματικά χτυπήματα, λεκτική βία, ύβρεις, 
κοροϊδία) 

• έντονα αισθήματα απόρριψης, στοχοποίησης - «τον έβαλαν στο μάτι», τον 
ταπείνωσαν κάνει παρέα με γνωστές κλίκες που π.χ. που καπνίζουν, που ασκούν βία 

• περιθωριοποίηση με συναισθήματα απομόνωσης ή έντονες αλλαγές διάθεσης 

• ενασχόληση με τη βία (π.χ. ανάγνωση σχετικού υλικού κ.ά.) 

• αποτέλεσε θύμα βίας ή μάρτυρα σε βίαια περιστατικά ή τον έχουν 
κακομεταχειριστεί, παραμελήσει 

• φέρει στο σχολείο επικίνδυνα αντικείμενα (π.χ σουγιά) που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για επίθεση και εκφοβισμό 

• Βιώνει την σχολική αποτυχία (π.χ. μειωμένες σχολικές επιδόσεις, απειθαρχία, 
έλλειψη ενδιαφέροντος, “κοπάνες”, πειθαρχικά παραπτώματα - “αποβολές”) 

• Έλλειψη ανεκτικής στάσης (π.χ. προκαταλήψεις, έλλειψη ενσυναίσθησης και 
δικαιωμάτων των άλλων) 

• Ανυπακοή και συγκέντρωση με στόχο την επίθεση 

• Προηγούμενη ένταση στην αίθουσα ή στον αύλειο χώρο 

• Ανίχνευση με κάθε πρόσφορο μέσο αν οι γονείς του νοιάζονται οπότε υπάρχει 
επίβλεψη και εγκατάσταση παιδαγωγικού κλίματος στο σπίτι. 
 

2.Πειθαρχία και Κανονισμοί 

Στα πλαίσια του σχεδίου η σχολική διοίκηση μεριμνά για την εφαρμογή από όλους μιας 
ξεκάθαρης και διακηρυγμένης πολιτικής π.χ. ενάντια στην ενδοσχολική βία και εκφοβισμό. 
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές να είναι γνώστες των συνεπειών της παραβίασης 
αυτής της πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι μαθητές, πρέπει να παρακολουθούν 
ανελλιπώς το πρόγραμμα φοίτησης του σχολείου ενώ υλοποιείται αυστηρότερη εφαρμογή 
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των κανονισμών στο θέμα των αδικαιολόγητων απουσιών π.χ. άμεση ενημέρωση γονέων, 
διαμεσολάβηση, επιβολή, αν χρειάζεται, πειθαρχικών μέτρων. Αποδεικνύεται δε 
λανθασμένη η πολιτική απόφαση της πολιτείας για αύξηση του ορίου των αδικαιολόγητων 
απουσιών μια και συνεισφέρει σε φαινόμενα χαλαρότητας και απείθαρχης στάσης. 
Καθολική εφαρμογή του πλαισίου οργάνωσης σχολικής ζωής όπως έχει συναποφασιστεί με 
όλους τους εμπλεκόμενους και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων πειθαρχίας, ακόμη 
και αυτών που φαινομενικά είναι ασήμαντα με λήψη προληπτικών μέτρων προτού αυτά τα 
περιστατικά κλιμακωθούν. Αυτό απαιτεί πλήρη εφαρμογή του προγράμματος εφημέρευσης 
κυρίως στους χώρους επικινδυνότητας και απομόνωση αυτών των χώρων αν είναι εφικτό. 
Προσπάθεια για αναπροσαρμογές στο ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου όταν 
απουσιάζουν καθηγητές (π.χ. λόγω εκδρομών, ασθένειας κ.λπ.) ώστε να μην 
παρουσιάζονται “κενά” δηλαδή τμήματα που παραμένουν στην αυλή δίχως επιτήρηση (στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) οπότε αυξάνεται ο κίνδυνος για συμπλοκές και ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές.  
 
Σε περίπτωση λοιπόν που εκδηλωθεί καυγάς/συμπλοκή στο χώρο του σχολείου 
προτείνονται οι εξής ενέργειες :  
1. Ο εφημερεύων ειδοποιεί τον διευθυντή με κάθε πρόσφορο μέσο, και αυτός καλεί την 
έκτακτη παρουσία όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού στην αυλή.  
2. Το ορισμένο πρόσωπο από το ΣΔΚ είναι σε ετοιμότητα να καλέσει την Αστυνομία.  
3. Προκαθορισμένοι εκπαιδευτικοί της ΟΔΚΣ και ο φύλακας (αν υπάρχει) προσεγγίζουν 
αμέσως και με προσοχή τους μαθητές που εμπλέκονται στο περιστατικό.  
4. Κτύπημα του κουδουνιού ώστε οι μαθητές να εισέλθουν στις τάξεις τους με στόχο την  
αποσυμφόρηση της περιοχής του συμβάντος με απομάκρυνση του ακροατηρίου με την 
βοήθεια των υπολοίπων εκπαιδευτικών.  
5. Προσπάθεια να διαλυθεί ο καυγάς χωρίς να μπούμε μεταξύ των μαθητών. Τραβάμε τους 
τους εμπλεκόμενους μαθητές από την μέση τους προς τα πίσω. Δεν ζητάμε από άλλους 
μαθητές να τους χωρίσουν γιατί μπορεί να τραυματιστούν!  
6. Αφού χωρίσουμε τους μαθητές, τους οδηγούμε σε διαφορετικά μέρη.  
7. Τους φροντίζουμε και δεν τους κάνουμε λεκτική επίθεση με την μορφή ανάκρισης, δεν 
τους απειλούμε ή τιμωρούμε αμέσως αλλά προσπαθούμε να τους ηρεμήσουμε. Μιλάμε 
ψύχραιμα, ήρεμα, σταθερά, για να πετύχουμε την μείωση της έντασης εμείς άλλωστε 
ήμαστε “οι μεγάλοι”.  
8. Δεν τους βάζουμε να επιλύσουν εκείνη τη στιγμή την διαφορά ούτε καλούμε τους γονείς 
(εκτός αν υπάρχει τραυματισμός) αν και τους ενημερώνουμε για τα γεγονότα για τα οποία 
τονίζουμε ότι θα λάβει μέτρα επανόρθωσης το σχολείο. Προσπαθούμε να μάθουμε από 
τους γονείς αν το παιδί τους είχε εκμυστηρευτεί ότι ο έτερος μαθητής για παράδειγμα τον 
είχε απειλήσει με χρήση βίας κ.α. Αν δεν πετύχουμε να κατευναστεί η ένταση μεταξύ των 
μαθητών καλούμε τους γονείς να πάρουν το μαθητή σπίτι για την υπόλοιπη μέρα. 
9.Μαθαίνουμε αν οι θεατές-μαθητές γνώριζαν ότι επίκειται το συμβάν και δεν ενημέρωσαν 
την διεύθυνση ενώ προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε στοιχεία για την αντιδικία κυρίως από 
μαθητές που έχουμε εμπιστοσύνη. Απονέμουμε ευθύνες σ’ αυτούς για το περιστατικό 
ειδικά αν διαπιστωθεί ότι συμμετείχαν ως “ηθικοί αυτουργοί”. 
 
Η Διαχείριση των επόμενων ημερών 
1. Διερευνούμε πλήρως περιστατικό με την βοήθεια των μαρτύρων μαθητών και 
καταγράφουμε τα συμβάντα.  
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2. Λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα ώστε να αποφύγουμε την επέκταση του προβλήματος ή 
συνέχισης του (π.χ. διαδίδουμε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε και τα παιδιά τα “βρήκαν” 
μεταξύ τους).  
3. Καλούμε τον κάθε μαθητή χωριστά παρουσία της ΟΔΚΣ: Τον προτρέπουμε να αφηγηθεί 
τα γεγονότα, να μας πει ποια προβλήματα δημιουργήθηκαν με αυτή τη σύγκρουση και πώς 
αισθάνεσαι με αυτό που έγινε. Στη συνέχεια να διατυπώσει τι προτείνει για την επίλυση 
του προβλήματος και ποιες συνέπειες πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει από το σχολείο καθώς 
και αν μπορεί το σχολείο να τον βοηθήσει για να μην δημιουργηθεί ξανά πρόβλημα. Αν 
υπάρχει ομάδα ΕΔΕΑΥ καλό είναι να ενημερωθεί για τα γεγονότα και να βοηθήσει στην 
ομαλοποίηση της κατάστασης. Μετά την παρέλευση δύο ημερών από το συμβάν 
αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων αν θα επιβληθεί τιμωρία και ποια θα είναι. Η  
ποινή ανακοινώνεται στους εμπλεκόμενους μαθητές πάντα με τεκμηρίωση των λόγων της 
απόφασης. Αν αποφασιστεί να επιχειρηθεί η λύση της διαμεσολάβησης ώστε να επιλυθεί η 
σύγκρουση θα ζητήσουμε από τους μαθητές να επιλέξουν τον τρόπο επανόρθωσης και να 
δεσμευτούν για την εφαρμογή της συμφωνίας.  

Δεύτερος Άξονας – Μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εφαρμογή  

1. Τη θέσπιση υποχρεωτικών ενδοσχολικών επιμορφώσεων και πρακτικής εφαρμογής στα 
θέματα βίας και παραβατικότητας με βάση τις πραγματικές εκφρασμένες ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και του σχολείου. 
2. Ο Σύλλογος Γονέων, μπορεί 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. 
3. Η εμπλοκή των μαθητών σε θέματα σχεδιασμού σχετικού με την ασφάλεια του σχολείου. 
Η απόκτηση της αίσθησης του «ανήκειν» δείχνει να βοηθά όπως και η εφαρμογή 
προγραμμάτων συμβουλευτικής συνομηλίκων, επίλυσης και διαχείρισης των συγκρούσεων,  
(Διαμεσολάβησης), ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και διαχείρισης του θυμού το οποίο 
εκπαιδεύει μαθητές να βοηθούν τους συμμαθητές τους που αντιμετωπίσουν 
συμπεριφορικά κυρίως προβλήματα (Αρτινοπούλου, 2010).  

Αντί Επιλόγου 

Εν κατακλείδι, για να είναι ικανό ένα σχολείο να αντιμετωπίσει επιτυχώς μια κρίση, θα 
πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και να μην υιοθετεί τη συνήθη 
δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία ευτυχώς μιας μικρής ομάδας Ελλήνων εκπαιδευτικών: 
«σιγά, μη συμβεί εδώ, αυτό!». Για την αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων μιας 
κρίσης στο σχολικό περιβάλλον απαιτείται πρώτα από όλα ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα 
έχει συνταχθεί από εκπαιδευτικούς και λοιπούς ειδικούς και θα κοινοποιηθεί σε όλους οι 
οποίοι θα πρέπει να πειστούν και να δεσμευτούν για την εφαρμογή του. 
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