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Abstract: This paper is a case study and deals with the issue of student aggression, a
phenomenon that is manifested in many ways in schools of our country the recent years. First
of all, we will make an attempt to explain the meaning of school aggression and describe the
ways in which student aggression is manifested in school units. Then, we will describe the
basic features of a particular school unit as well as the increasing events of school bullying
that are manifested in this particular school unit because, as mentioned before, this paper is a
case study. Then, we will present a plan, tackling with the problem, following the basic stages
of the operational programming process, by performing a swot analysis of the environment of
this particular school. In addition, we will refer to individuals, institutions and operators, who
will be called upon to make decisions, trying at the same time to justify our choice. Finally,
we will present the results of the implementation of the project as well as the limits and
limitations of this proposal. This study could be an optimistic message that school can really
face the phenomenon of school bullying effectively by implementing projects with positive
results that can endure against the time.
Keywords: student aggression, educational unit, functional programming, swot analysis
Πεπίλητη: Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο θαη πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο
καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο, θαηλφκελν πνπ εθδειψλεηαη πνηθηιφκνξθα ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. Αξρηθά, ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ζα πεξηγξαθνχλ νη κνξθέο κε ηηο νπνίεο απηή
εθδειψλεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Έπεηηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ε ηππνινγία ησλ απμαλφκελσλ
θξνπζκάησλ ζρνιηθήο βίαο φπσο απηά εθδειψλνληαη ζην ελ ιφγσ ζρνιείν, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα εξγαζία πνπ απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο. Καηφπηλ, ζα παξνπζηαζηεί έλα
ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνινπζψληαο ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πξαγκαηνπνηψληαο κηα swot analysis ηνπ πεξηβάιινληνο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα άηνκα, ηα φξγαλα θαη ηνπο
θνξείο, πνπ ζα θιεζνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο, αηηηνινγψληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηινγή ηνπο.
Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
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εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ θαζψο θαη ηα φξηα αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ελ ιφγσ
πξφηαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα αηζηφδνμν κήλπκα φηη ην
ζρνιείν κπνξεί πξάγκαηη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο, εθαξκφδνληαο ζρέδηα κε ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αληέρνπλ ζην
ρξφλν.
Λέξειρ κλειδιά: καζεηηθή
πξνγξακκαηηζκφο, swot analysis

επηζεηηθφηεηα,

εθπαηδεπηηθή

κνλάδα,

ιεηηνπξγηθφο

Διζαγυγή
Αλακθίβνια, ην ζρνιείν απνηειεί ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν
θαζεκεξηλά κεηαηξέπεηαη ζε απνδέθηε έληνλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη
ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Σν θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο καζηίδεη ηνλ 21ν αηψλα,
πξνθαιψληαο έληνλεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φληαο δηαπεξαηφ
απφ ηέηνηνπ είδνπο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλαθαηαλνκέο, επεξεάδεηαη, εκθαλίδνληαο
θαηλφκελα έμαξζεο θξνπζκάησλ καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο (Ρέληδε, 2014).
Ζ ζρνιηθή βία ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφθιεζε πφλνπ,
θφβνπ θαη αλαζηάησζεο ζε θάπνηνπο ζπκκαζεηέο. Χο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο νξίδεηαη ε
εκπξφζεηε, επαλαιακβαλφκελε ππνβνιή ελφο καζεηή ζε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο καζεηέο (Olweus, 1993). Οη κνξθέο ηεο ζρνιηθήο βίαο ζπλνςίδνληαη ζηηο
αθφινπζεο: θπζηθή, πνπ ζηνρεχεη ζηνλ άκεζν ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, ιεθηηθή, θνηλσληθφο
εθθνβηζκφο, εθβηαζκφο, ειεθηξνληθή βία θαη ξαηζηζηηθή (Rivers & Smith, 1994). Ο
εθθνβηζκφο γίλεηαη πάληνηε ζθφπηκα θαη φρη ηπραία ή θαηά ιάζνο θαζψο ν δξάζηεο έρεη
πξφζεζε λα βιάςεη ην ζχκα ηνπ (Rigby, 2002).
Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 10 σο θαη 20% ζην
ζχλνιν ησλ καζεηψλ, σζηφζν ηα πνζνζηά δηαθνξνπνηνχληαη αλά ρψξα (Olweus,1993). Σα
δεδνκέλα δηάθνξσλ εξεπλψλ (Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ, 2001·Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή,
2005) ζηελ Διιάδα δείρλνπλ φηη ην 10-15% ησλ καζεηψλ πέθηνπλ ζχκαηα πνηθίισλ κνξθψλ
βίαο αζθνχκελεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ε βία
απνηειεί θαηλφκελν πνπ ηαιαλίδεη θαη ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη εθδειψλεηαη πνηθηιφκνξθα
αλά πεξηθέξεηα θαη ηχπν ζρνιείνπ.
Δλ θαηαθιείδη, ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο ηπγράλεη ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο πξνζνρήο
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο εθδήισζήο ηνπ ζην
ζρνιηθφ πιαίζην (Clemence, 2001). Έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα, ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, είλαη ε εθαξκνγή
ελφο ζρεδίνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα
πεξηνξίζεη κέρξηο ελφο ζεκείνπ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Όπσο πξναλαθέξζεθε ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο θαη πξαγκαηεχεηαη ην
ζέκα ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο, θαηλφκελν ην νπνίν πιένλ εκθαλίδεηαη κε πνιιέο κνξθέο ζε
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πνιπάξηζκεο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηε ρψξα καο. Αξρηθά, ζα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι κηαο
ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, φπνπ ηα θαηαγξαθφκελα θξνχζκαηα ζρνιηθήο βίαο
απμάλνληαη αλεζπρεηηθά. Καηφπηλ, ζα παξνπζηαζηεί έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο, αθνινπζψληαο ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, πξαγκαηνπνηψληαο κηα swot analysis ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια ζα γίλεη αλαθνξά ζηα άηνκα, ηα φξγαλα θαη ηνπο
θνξείο, πνπ ζα θιεζνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα αηηηνινγεζεί ε επηινγή ηνπο. Έπεηηα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα
απνηειέζκαηα, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ
ζρεδίνπ θαζψο θαη ηα φξηα αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο. ην ηέινο ζα
αθνινπζήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη πεξαηηέξσ πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ.

1. Το πποθίλ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ ζσολικήρ μονάδαρ και η ηςπολογία ηυν
παπαηηπούμενυν επειζοδίυν ζσολικού εκθοβιζμού
Αξρηθά, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εθφζνλ απηή απνηειεί κειέηε
πεξίπησζεο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα έλα κεγάιν απφ άπνςε καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζρνιείν
θαζψο αξηζκεί γχξσ ζηνπο ηξηαθφζηνπο ζαξάληα καζεηέο. Πξνθαλψο ην γεγνλφο απηφ,
δειαδή ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ φπσο, εμάιινπ, δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ
Γεκάθνπ (2002) θαη ησλ Witney θαη Smith (1993). Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν αλήθεη
ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Γεληθφ Δληαίν Λχθεην κε κεγάιεο
ειηθηαθέο ηάμεηο, φπνπ ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ
εξεπλψλ έρνπλ δείμεη κία θζίλνπζα ηάζε εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο
θαζψο νη καζεηέο κεγαιψλνπλ ειηθηαθά (Pateraki & Hνundoumadi, 2001). Αθφκε, ζην
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη καζεηέο λα κέλνπλ κφλνη ηνπο γηα
θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ δηαιείκκαηνο είηε επεηδή νη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ζην γξαθείν ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ, ηηο νπνίεο θαη
δηεθπεξαηψλνπλ βηαζηηθά πξηλ θάλνπλ ηελ εθεκεξία ηνπο, είηε επεηδή θαζπζηεξνχλ λα
πξνζέιζνπλ ζηνλ πξναχιην ρψξν γηα λα ηνλ επηβιέςνπλ, είηε γηαηί κεξηθνί απφ απηνχο,
παξφιεο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ιπθεηάξρε, εμαθνινπζνχλ θαη‟ επαλάιεςε λα είλαη αζπλεπείο σο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αζθαιψο ην γεγνλφο απηφ απμάλεη ηα θξνχζκαηα ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζε ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην
παξειζφλ (Witney & Smith,1993; Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, 2010). Δπίζεο, ην
ζρνιείν βξίζθεηαη ζηα πξνάζηηα κίαο κεγάιεο ζε πιεζπζκφ ειιεληθήο επαξρηαθήο πφιεο,
φπνπ ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα έξεπλαο πνπ έρεη δηελεξγεζεί παιαηφηεξα, ηα πεξηζηαηηθά
ζρνιηθήο βίαο ζε ζρνιεία, πνπ εδξεχνπλ ζε επαξρηαθέο πφιεηο δελ είλαη ιηγφηεξα απφ απηά
πνπ παξαηεξνχληαη ζε πνιππιεζείο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηεχνπζα θαη ηεο
ζπκπξσηεχνπζαο (Γεκάθνο, 2002). Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ
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απέλαληη ζηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, νη πεξηζζφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί κέρξη ζηηγκήο παξελέβαηλαλ ειάρηζηα θαη κφλν κεξηθέο θνξέο, γεγνλφο πνπ
εληζρχεη ηα πνξίζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ (Pateraki & Houndoumadi, 2001). Σέινο,
νη εθπαηδεπηηθνί δπζαλαζρεηνχζαλ απέλαληη ζε ηέηνηνπ είδνπο επεηζφδηα, επεηδή ηα ζχκαηα
αδπλαηνχζαλ λα επηιχζνπλ κφλα ηνπο ην δήηεκα, θάλνληάο ηα πην επηθπιαθηηθά σο πξνο ην
λα αλαθέξνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά (Witney & Smith, 1993).
Αλάινγα, ηψξα, κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δξάζηεο γηα λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην ζχκα
ηνπ ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο δχλαηαη λα πάξεη πνηθίιεο κνξθέο (Boulton, Καξέιινπ, Λαλίηε,
Μαλνχζνπ, & Λεκφλε, 2001; Olweus, 2007).ηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ηα
απμαλφκελα θξνχζκαηα ηεο ζρνιηθήο βίαο πνπ παξαηεξνχληαλ ήηαλ θπξίσο ηα αθφινπζα: α)
άκεζνο ή ζσκαηηθφο εθθνβηζκφο (physical bullying), φπνπ νη ζχηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θπζηθή
βία φπσο ρηππήκαηα κε γξνζηέο, θινηζηέο θαη ζπξσμηέο β) ιεθηηθφο εθθνβηζκφο (verbal
bullying), φπνπ νη ζχηεο θαη‟ επαλάιεςε θαη ζε βαζκφ πνπ ελνρινχζε θνξφηδεπαλ,
απνθαινχζαλ κε αλεπηζχκεηα παξαηζνχθιηα, βξηζηέο, απεηιέο, ιεθηηθέο πξνζβνιέο θαη
βσκνινρίεο ηα ζχκαηά ηνπο γ) εθβηαζκφο (extorsion), φπνπ νη δξάζηεο κε απεηιέο θαη
εθβηαζκνχο αλάγθαδαλ ηα ζχκαηά ηνπο λα εθηειέζνπλ ηηο εληνιέο ηνπο, φπσο λα ηνπο
δψζνπλ ηηο ιπκέλεο αζθήζεηο ηνπο ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ Αξραίσλ γηα λα
ηηο αληηγξάςνπλ ή απαηηνχζαλ λα ηνπο „θεξάζνπλ‟ ζην θπιηθείν μνδεχνληαο ην ραξηδηιίθη
ηνπο δ) ζεμνπαιηθφο εθθνβηζκφο (sexual bullying), ν νπνίνο εθδειψζεθε κε έλα κεκνλσκέλν
πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ππέπεζε ζηελ αληίιεςε δπν θαζεγεηξηψλ, φηαλ δπν καζεηέο-δξάζηεο
πξνθάιεζαλ αηζζήκαηα ακεραλίαο θαη ληξνπήο ζε κία ζπκκαζήηξηά ηνπο απφ άιιν ηκήκα
ηεο Β΄ Λπθείνπ δσγξαθίδνληαο αηζρξά ζθίηζα ζην ζξαλίν ηεο θαη ε) ειεθηξνληθφο
εθθνβηζκφο (cyberbullying), γεγνλφο ην νπνίν θαη θαηαγγέιζεθε ζηε δηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ, φπνπ ν δξάζηεο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ πξνψζεζε ζε αξθεηνχο
ζπκκαζεηέο ηνπ απφ ηε Γ΄ Λπθείνπ κελχκαηα θαη θσηνγξαθίεο πξνζβιεηηθνχ θαη
απεηιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, επεηδή κία ζπκκαζήηξηά ηνπ αξλήζεθε λα ζπλάςεη εξσηηθή
ζρέζε καδί ηνπ (Boulton, Καξέιινπ, Λαλίηε, Μαλνχζνπ, & Λεκφλε, 2001; Haber, 2007;
Olweus, 2007).
Ζ ηππνινγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ
πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ φπσο
παξαηεξήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ζπκπίπηεη κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ
πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν, φπνπ σο ζπλεζέζηεξε
κνξθή ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ έρεη θαηαδεηρηεί ν ιεθηηθφο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε
θαθνπξναίξεηε πξνζθψλεζε ηνπ ζχκαηνο κε άζρεκεο ιέμεηο (Witney & Smith, 1993; Υαηδή,
Υνπληνπκάδε & Πεηξάθε, 2000) αιιά θαη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Φάιηε θαη
Κσλζηαληίλνπ (2007), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζπρλφηεξεο κνξθέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε θνξντδία θαη ε ζεμνπαιηθή
παξελφριεζε.
Γηαπηζηψλνληαο, ινηπφλ, φηη ηα θαηαγγειιφκελα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο
καζεηέο θξνχζκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο απμάλνληαλ ζπλερψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή
κνλάδα, ζεσξήζεθε αλαγθαία απφ πιεπξάο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ (ιπθεηάξρεο θαη
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ππνδηεπζπληέο) ε κειέηε ησλ λφκσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν, σο
ζεζκφο παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ καζεζηαθή ππνζηήξημε, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
σξίκαλζε θαη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ησλ καζεηψλ, εθηηκήζεθε φηη ε παξέκβαζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ζπγθξνπζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εθδειψζεσλ βίαο (Γειεγηάλλε, Σζηιέκνπ
& Αιηκήζεο, 2010· Ρέληδε, 2014).
Δπίζεο, ε Υαηδεπαλαγηψηνπ (2008) ππνζηεξίδεη φηη ηελ γηα πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε
ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ φπσο απηφ ηεο ζρνιηθήο βίαο δελ αξθεί κφλν ε ζπλεξγαζία ηνπ
δηεπζπληή, ηνπ ζπιιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν, αιιά
απαηηείηαη πεξαηηέξσ «άλνηγκα» ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ππεχζπλε ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο ζεσξήζεθε ε ίδηα ε ζρνιηθή
κνλάδα κε ηνλ ιπθεηάξρε, ηνπο δχν ππνδηεπζπληέο θαη ηνλ ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ κε ηελ
νπζηαζηηθή, σζηφζν, θαη ζπλερή ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλδηακνξθσηέο ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Ρέληδε, 2014).

2. Σσέδιο ανηιμεηώπιζηρ ηος πποβλήμαηορ-θαινομένος
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ-πξνβιήκαηνο αθνινπζήζεθαλ ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Χο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ νξίδεηαη ε
ιεηηνπξγία θαζνξηζκνχ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ
πξαγκαηψλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο
αληίζηνηρνπο ρξφλνπο (Κνπηνχδεο, 2008· Πεηξίδνπ, 2000). Σν πεξηερφκελν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ αθνξά ζε παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθφζνλ ζηνρεχεη
ζηε δηαρείξηζε ελφο παηδαγσγηθνχ πξνβιήκαηνο, απηφ ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο.
Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ιεηηνπξγηθφο, εθφζνλ εζηηάδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο, δειαδή ζηηο
θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη εμειίμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ζηνρεχεη ζηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ θαη βνεζά ζηελ αλαδήηεζε θαηλνχξησλ επθαηξηψλ (Κνπηνχδεο, 2008).
Δπίζεο, σο ιεηηνπξγηθφο είλαη βξαρππξφζεζκνο, εθφζνλ ζα δηαξθέζεη απφ ηελ έλαξμε κέρξη
θαη ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζα εθαξκνζηεί ζην θαηψηεξν επίπεδν δηνίθεζεο,
δειαδή απηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Κνπηνχδεο, 2008). Χζηφζν, γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ θξίλεηαη απαξαίηεην λα είλαη ζχληνλνο κε ηνλ ραξαρζέληα απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ
θαηλνκέλσλ-πξνβιεκάησλ (Λαΐλαο, 2000).
Δλεξγψληαο ζην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ηάζεο γηα απνθέληξσζε πνπ επηρεηξείηαη
ηειεπηαία ζηελ εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί, νη εθπξφζσπνη ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε

ειίδα 288 απφ 307

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 7, Σεχρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ νξγάλσλ θαη ε δηεχζπλζε πξνρψξεζαλ ζηε δηακφξθσζε
πξνγξακκαηηζκνχ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζρνιείνπ.
2.1. Τα ζηάδια ηος ππογπαμμαηιζμού
Σα ζηάδηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (Πεηξίδνπ, 2000) πνπ ελδείθλπηαη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή
κνλάδα είλαη ηα αθφινπζα:
2.1.α. Αποζηολή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα ππεξεηήζεη ηηο θπζηθέο, κνξθσηηθέο, θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Σνπο παξέρνληαη πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ,
θνηλσληθψλ, δεκηνπξγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ επθαηξηψλ, ψζηε λα επεθηείλνπλ ηα φξηα ηνπ
θφζκνπ ηνπο ζε έλα αζθαιέο ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ πξνσζείηαη ε θαηάθηεζε ηεο
γλψζεο θαη ε νκαιή, ρσξίο ζπγθξνχζεηο, θνηλσληθνπνίεζή ηνπο (Υαξαιακπφπνπινο, 2000).
2.1.β. Δπιδιυκόμενορ ζκοπόρ:
Ο ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ εμππεξεηείηαη απφ ην Τπνπξγείν θαη απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ κνξθσηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ
πξνο φινπο, ηε δηακφξθσζε παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
ηνπ αιιεινζεβαζκνχ κέζα απφ ηνπο θαλφλεο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο
(Υαξαιακπφπνπινο, 2000).
2.1.γ. SWOT ανάλςζη ηος εζυηεπικού και ηος εξυηεπικού πεπιβάλλονηορ: Ζ αλάιπζε
swot ζα δηαγλψζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ δηαθαίλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ (Κνπηνχδεο,
2008· Μπξίληα, 2008· Πεηξίδνπ, 2000).
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ-πξνβιήκαηνο, ζηηο δπλάκεηο (strengths) ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ζπγθαηαιέγνληαη: ην γεγνλφο φηη απφ ηνπο ηξηαληαπέληε
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζπιιφγνπ νη δέθα είλαη άηνκα λεαξά ζε ειηθία, πάληα πξφζπκα λα
ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ νθηψ εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε
είλαη ήδε επηκνξθσκέλνη ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο. Αθφκε,
ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ππεξεηνχλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί γπκλαζηέο κε κεησκέλν σξάξην
δηδαζθαιίαο, πνπ είλαη πξφζπκνη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε επίβιεςε ηνπ πξναχιηνπ
ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ κεηαθηλεζνχλ ζε άιια ζρνιεία γηα ζπκπιήξσζε ηνπ
ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη έιιεηςε γξαθεηνθξαηίαο εθ κέξνπο ηεο
δηεχζπλζεο θαη πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο απφ κεξηθνχο εθπαηδεπηηθνχο.
Σέινο, ππάξρεη δξαζηήξηνο θαη ππνζηεξηθηηθφο πληνληζηήο θαη δπλακηθφο, δξαζηήξηνο θαη
ζπλεξγάζηκνο ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.
ηηο αδπλακίεο (weaknesses) ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπγθαηαιέγνληαη: ν
πνιππιεζήο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, πνπ ζπρλά αληηπαξαηίζεληαη κεηαμχ ηνπο, ε αδπλακία
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ζπρλήο επηκφξθσζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ην κεγάιν καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ
ζρνιείνπ, πνπ αλέξρεηαη ζηνπο ηξηαθφζηνπο ζαξάληα καζεηέο κε νξηζκέλνπο φπσο
πξναλαθέξζεθε λα εθδειψλνπλ ζπγθξνπζηαθή ζπκπεξηθνξά, ε δηάζεζε πέληε λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε άιια ζρνιεία, ην γεγνλφο φηη νη ηξεηο απφ ηνπο
πέληε επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη θηιφινγνη κε πιήξεο σξάξην δηδαζθαιίαο θαη ν
επηπιένλ θφξηνο εξγαζίαο ελδέρεηαη λα ηνπο επηβαξχλεη αξθεηά. Αθφκε, ην ζρνιείν
βξίζθεηαη ζηα πξνάζηηα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, δπζθνιεχνληαο σο έλα βαζκφ ηελ
ηαθηηθή κεηαθίλεζε ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ, πνπ
πξνβιέπεηαη λα δηαηεζνχλ απφ ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Σέινο, ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ εηδηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ν ζρνιηθφο ςπρνιφγνο θαη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο) ζην
ΚΔ.Γ.Γ.Τ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο απφ πιεπξάο ηνπο θαζψο ζα αλαγθαζηνχλ λα
αθήζνπλ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην γξαθείν λα κείλεη πίζσ.
ηηο επθαηξίεο (opportunities) πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα
ζπγθαηαιέγνληαη ε δπλαηφηεηα ελδερφκελεο επηθνηλσλίαο κε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζην
εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, φπνπ παξαηεξνχληαη αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθήο βίαο
γηα ζπλεξγαζία, αληαιιαγή θαη πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ε ζπλαίζζεζε απφ πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο θνηλσληθήο
επζχλεο πνπ θέξνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην ελδερφκελν ηεο πηνζέηεζεο
θαη δηάρπζεο ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θπξίσο απφ
ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο θαη ηέινο ην ελδηαθέξνλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε
θαηλνηφκα πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή πνπ
εθαξκφζηεθαλ ζε άιια ζρνιεία κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ, φπσο ην δηαθξαηηθφ πξφγξακκα „Γάθλε‟ (Γειεγηάλλε θ. ζπλ., 2010). Σέινο, ζηηο
απεηιέο (threats) ζπγθαηαιέγεηαη ε κηζζνινγηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, ε νπνία έρεη επηθέξεη
ηελ κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απνηέιεζκα απηνί, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία
ηνπ Maslow, λα έρνπλ ρακειφηεξα θίλεηξα ελεξγνπνίεζεο θαη εξγαζίαο πξνο φθεινο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απέλαληη ζην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ ιακβάλεη ρψξα θαη απαζρνιεί ην ελ ιφγσ ζρνιείν (Παζηαξδήο,
2004).
2.1.δ. Γιαμόπθυζη πολιηικών:
Ζ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζηνρεχεη ζηελ δηαξθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ
ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).
2.1.ε. Ανηικειμενικοί ζηόσοι:
Να ζπλεξγαζηνχλ ν δηεπζπληήο, νη δπν ππνδηεπζπληέο, ν ζχιινγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην
εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε ζρνιηθή επηηξνπή, νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν κέρξη ην πέξαο ηνπ έηνπο.
Δπηκέξνπο ζηφρνη: λα κεησζεί ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη λα επέιζεη ε
πνηνηηθή αιιαγή ηνπο (επηφηεξεο κνξθέο βίαο) κέζα απφ πνηθίιεο δξάζεηο, κε ηε βνήζεηα
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εμσζρνιηθψλ παηδαγσγψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ, θαζψο ην θαηλφκελν παξνπζηάδεη
αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).
2.1.ζη. Γπάζειρ:
Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ, ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί
ζπλαπνθάζηζαλ γηα ηηο δξάζεηο, ηνπο θνξείο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ-πξνβιήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα: A) ε επίπεδν ζρνιείνπ: 1) Γεκηνπξγία
μεθάζαξσλ θαλφλσλ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ ρνιηθφ Καλνληζκφ, πξντφλ ζπλεξγαζίαο
εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ, φπνπ ζα πξνβιέπνληαη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο
θαζεκεξηλψλ βίαησλ ελεξγεηψλ 2) Γηαηήξεζε θαζεκεξηλά αξρείνπ αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο
βίαησλ πεξηζηαηηθψλ 3) Αχμεζε επίβιεςεο ηνπ πξναχιηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ ζρνιηθνχ
ρψξνπ 4) Σαθηηθέο ζπλειεχζεηο ηνπ ζπιιφγνπ κε αληηθείκελν ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 5)
πκκεηνρή ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ (ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) 6)
Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζην ζέκα κέζσ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζπλεξγαζηψλ
(Αινγαξηαζηνχ, ρ. ε· Καξθαλάθε & Καθθεηδή, 2009· Σζηθξηθά, 2009 ).
Β) ε επίπεδν ηάμεο: 1) πγγξαθή απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο
ζην ζρνιείν θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο 2) Γεκηνπξγηθή εθηφλσζε ηεο έληαζεο κέζσ
νξγάλσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο 3) Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ θηιίαο θαη
ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ κέζσ αλάζεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο νκαδηθψλ εξγαζηψλ 4)
Γεκηνπξγία «νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ-ζπκβνχισλ», πνπ ζα παξεκβαίλνπλ κεηά ηελ εκθάληζε
βίαησλ πεξηζηαηηθψλ κε ζθνπφ ηελ ζπκθηιίσζε ησλ καζεηψλ (Αινγαξηαζηνχ, ρ.ε·
Καξθαλάθε & Καθθεηδή, 2009· Σζηθξηθά, 2009).

3. Άηομα, όπγανα και θοπείρ πος θα ζςμμεηάζσοςν ζηη λήτη ηυν αποθάζευν
Αλακθίβνια, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα είλαη ζπγθεληξσηηθφ κε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά απνζπγθέληξσζεο, πνπ επηηξέπεη ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα λα αλαιακβάλεη
πεξηνξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2012). Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο
απνθέληξσζεο πξνσζείηαη άηππα ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη
απνηειεζκαηηθφηεξα ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα (Πεηξίδνπ, 2000).
Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ε απφθαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο αλήθεη ζην εχξνο ησλ απνθάζεσλ, πνπ ιακβάλνληαη
θαζεκεξηλά ζην κηθξν-επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ (Αζαλαζνχια-Ρέππα,
2008). Πξφθεηηαη γηα κε πξνγξακκαηηζκέλε απφθαζε πνπ επηδξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ θαη κάιηζηα ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, φπνπ νη πηζαλφηεηεο ιήςεο ιαλζαζκέλεο
απφθαζεο απμάλνληαη (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). πλεπψο, ν δηεπζπληήο ιφγσ ηεο
ζνβαξφηεηαο ηεο απφθαζεο, ελεξγψληαο κε δεκνθξαηηθφ θαη ζπλαπνθαζηζηηθφ ηξφπν,
νθείιεη λα θάλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο θνηλσλνχο, κεηέρνληεο θαη
ζπλππεχζπλνπο ηεο απφθαζεο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).
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Δπνκέλσο, ηα δηνηθεηηθά κνλνκειή φξγαλα ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ν δηεπζπληήο θαη νη
ππνδηεπζπληέο θαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν, δειαδή ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ζα
ζπκκεηάζρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο, θαζψο κηα ηφζν ζεκαληηθή
απφθαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο είλαη αδχλαηνλ λα ιεθζεί κφλν απφ ηνλ
δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (κνλνκειέο φξγαλν), αιιά επηβάιιεηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη
ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, πνπ απνηειεί ζπιινγηθφ φξγαλν, απνθαζίδεη απφ θνηλνχ γηα
πεξίπινθα δεηήκαηα, θαζψο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, πνπ αλήθεη ζηνλ ζχιινγν δελ κπνξεί λα
απνθαζίζεη μερσξηζηά κφλνο ηνπ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Δπίζεο, ζπιινγηθφ φξγαλν
απνηειεί θαη ε ζρνιηθή επηηξνπή, πνπ ζα ζπλαπνθαζίζεη, εθφζνλ ζα εγθξίλεη ηα έμνδα
κεηαθίλεζεο ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ, πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ
ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Αθφκε, ζα ελεκεξσζνχλ γηα ην θαηλφκελν θαη ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ν πληνληζηήο Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο, ε πληνλίζηξηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη ν Πξντζηάκελνο
ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ σο γλσκνδνηηθά, ζπκβνπιεπηηθά θαη εηζεγεηηθά κνλνκειή φξγαλα, πνπ ζα
εθθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ζα ζπκβνπιεχζνπλ θαη ζα εηζεγεζνχλ πξνηάζεηο πξνο ηα
δηνηθεηηθά φξγαλα, δειαδή ηνλ δηεπζπληή, ηνπο ππνδηεπζπληέο θαη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ,
πξνηνχ απηά πάξνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Δπίζεο, πξηλ ηε ιήςε
ηεο ηειηθήο απφθαζεο, ε Τπεχζπλε ησλ Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο ζα ελεκεξψζεη γηα
ηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο βίαο, γλσκνδνηψληαο αλαθνξηθά
κε ηελ θαιχηεξε επηινγή ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Σέινο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο-θαηλνκέλνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζα παίμνπλ θαη ηα ππνζηεξηθηηθά φξγαλα, φπσο
ην εθιεγκέλν ζρνιηθφ ζπκβνχιην κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, ν εθιεγκέλνο ζχιινγνο γνλέσλ
θαη θεδεκφλσλ θαη νη εθιεγκέλεο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, πνπ πξσηίζησο ζα ελεκεξσζνχλ γηα
ηε δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο-θαηλνκέλνπ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξείο ελεκέξσζεο θαη
ζπλαξσγνί ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).
πλεπψο, ε ζπλεξγαζία κνλνκειψλ/ζπιινγηθψλ, απνθαζηζηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ ή
γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ζην κηθξν-επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζα βνεζήζεη ζηε
ιήςε ηεο νξζνινγηθφηεξεο απφθαζεο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).

4.
4.1. Αναμενόμενα αποηελέζμαηα
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζα ζπλεδξηάζεη γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Αζθαιψο, αλακέλεηαη κείσζε ησλ
βίαησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε εθδήισζε επηφηεξσλ κνξθψλ βίαο κεηαμχ ησλ εθήβσλ. Δπίζεο,
επηδηψθεηαη ε ζχζθημε ησλ δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ αιιά
θαη ησλ ζπκκαζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ,
ππνζηεξηθηηθνχ θαη θηιηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Δπηπιένλ, αλακέλεηαη ε ελεκέξσζε, ε
επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο. Αζθαιψο, δελ
απνηειεί απψηεξν ζηφρν ε εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θπξίσο ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
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εκθάληζήο ηνπ. Σέινο, εθηηκάηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο κε ηηο φπνηεο αδπλακίεο θαη
παξαιείςεηο ηεο ζα ιεηηνπξγήζεη αλαηξνθνδνηηθά γηα ηελ αλάιεςε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
παξφκνησλ κειινληηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ είηε ζην ίδην
ζρνιείν είηε ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην ή παξφκνην πξφβιεκα.
4.2. Όπια και πεπιοπιζμοί ηηρ ππόηαζηρ
Δθφζνλ ν πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί κηα δηαδηθαζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ,
αλακθίβνια αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ιχζεο ή πνξείαο,
νπφηε αδπλαηεί θαη λα εμαζθαιίζεη ηε βέβαηε επηηπρία ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνππξνβιήκαηνο ηεο ζρνιηθήο βίαο (Κνπηνχδεο, 1999). Πνιιέο θνξέο ην πεξηβάιινλ θαη νη
ζπλζήθεο ιεηηνπξγνχλ απξφβιεπηα, νπφηε γηα ηελ επηηπρή ή κε έθβαζε ηεο ελ ιφγσ
πξφηαζεο, ζα κπνξνχζε λα απνθαλζεί θάπνηνο κφλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο (Κνπηνχδεο,
1999). Δπίζεο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ππεηζέξρεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, πνπ πεξηνξίδεη
ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζα απφ δηαζηξεβιψζεηο θαη
πξνζηξηβέο, σο απνηέιεζκα δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ, δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ,
αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ (Καλειιφπνπινο, 1990 φπ. αλάθ. ζην Κνπηνχδεο, 1999).
Σα φξηα ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). Όπσο
πξναλαθέξζεθε ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,
φπνπ ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ εμαζθαιίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, δελ αθήλεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα νχηε κεγάια πεξηζψξηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ
νχηε ηδηαίηεξε επειημία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ελδέρεηαη
λα πξνζθξνχζεη ζηελ αλειαζηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ
Λπθείνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία (λ.4186/2013). Δπηπιένλ, ν
«εμεηαζηνθεληξηθφο» πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Λπθείνπ πεξηνξίδεη ηα πεξηζψξηα δξάζεο, θαζψο
πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο πξναγσγηθέο, ηηο απνιπηήξηεο θαη πξναηξεηηθά
ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο (Π.Γ 68/2014). Tέινο, αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζηε
ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ζρνιεία, φπνπ δηαηίζεληαη, βάζεη λφκνπ (λ.1566/85, άξζ.54), νη
εθπαηδεπηηθνί γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα
δηαηεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θνηλέο κέξεο θαη ψξεο, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
απνθαζηζκέλεο δξάζεηο.
ε φ, ηη αθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηψξα, απηνί ηίζεληαη απφ ην ηνπηθφ ζπγθείκελν
(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). Ζ βίαηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ απνηειεί κία απξφβιεπηε
θαηάζηαζε, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο δξα ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, ρσξίο λα
κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο (Κνπηνχδεο, 1999), νπφηε ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο ζηελ
ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. Δμάιινπ, δελ
είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, φπνπ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ έρνπλ πεξηζζφηεξν ξφιν
δηεθπεξαησηηθφ, εθηειψληαο ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα θαη θαινί
«πξνγξακκαηηζηέο», νπφηε ελδέρεηαη λα δπζθνιεπηνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
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πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ πξνυπνζέηεη δεμηφηεηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο θαη πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ
ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα (Κνπηνχδεο,1999). Σέινο, κέζσ ελφο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνπ
πξνγξακκαηηζκνχ δελ εμαζθαιίδεηαη απαξαίηεηα θαη ε επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο, απιά απμάλνληαη νη πηζαλφηεηέο ηεο γηα επηηπρία (Κνπηνχδεο,1999).

Σςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ
Αλακθίβνια, νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ γίλνληαη πιένλ έληνλα αηζζεηέο θαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ παξαηεξείηαη
αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ελδνζρνιηθήο βίαο, γεγνλφο πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηελ κειέηε
πεξίπησζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα (Bauman, 2010). Παξάιιεια, πνιινί
Έιιελεο εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη εδψ θαη θαηξφ ηελ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηφζν ζηελ επαξρία φζν θαη ηελ
πξσηεχνπζα θαη ηελ ζπκπξσηεχνπζα, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο
απνθάζεσλ θαη αλάιεςεο δξάζεο θαη κέηξσλ απφ ηελ ίδηα ηελ ζρνιηθή κνλάδα, φπσο
ζπλέβε θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, πξνθεηκέλνπ λα αθππληζηνχλ θαη λα
ζπλεξγαζηνχλ ε δηεχζπλζε, νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο, νη γνλείο θαη ην ηνπηθφ ζπγθείκελν
ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πνπ ηελ απαζρνιεί (Γεκάθνο, 2002· Καιιηψηεο,
Κατζέξνγινπ, Κνινβφο, Μπακπαλίθαο & Σάνπιαο, 2002· Πεηξφπνπινο & Παπαζηπιηαλνχ,
2001· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).
Ζ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα αηζηφδνμν κήλπκα γηα ηελ
δπλαηφηεηα αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
εκπιεθφκελσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ νξγάλσλ θαη ηεο δηεχζπλζεο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζνπλ ζηε δηακφξθσζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ,
πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα
αληηκεησπίζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαηλφκελα-πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ίδηα,
φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Μάιηζηα, ε
ζπλεξγαζία ησλ κνλνκειψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ησλ απνθαζηζηηθψλ
θαη εθηειεζηηθψλ ή γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ζην κηθξν-επίπεδν νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ ιήςε ηεο νξζνινγηθφηεξεο απφθαζεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηελ απαζρνινχλ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).
Σέινο, απνηειεί θνηλφ ηφπν ε δηαπίζησζε φηη ε πξφιεςε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηε
ζεξαπεία θαη κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο επηζεηηθφηεηαο
παξέκβαζε θαη πξφιεςε είλαη αιιειέλδεηεο (O‟ Moore, 2000). πλεπψο, νη παξεκβάζεηο
επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα επίπεδα φπνπ θηλνχληαη νη καζεηέο, δειαδή ην
ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλφηεηα (Espelage & Swearer, 2003),
πξνθεηκέλνπ ην πξφβιεκα λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ,
φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ κειεηήζεθε.
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Δλ θαηαθιείδη, ε Παπάδνγινπ (2014) ππνζηεξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην
θαηλφκελν θαζνξηζηηθφο είλαη ηφζν ν ξφινο ηεο Πνιηηείαο, δειαδή ησλ δηακνξθσηψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φζν θαη ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο.
Σέινο, ε ίδηα πξνηείλεη ηελ ζπγθξφηεζε επηηειηθήο νκάδαο εηδηθψλ, ηελ επηκφξθσζε ησλ
αξκνδίσλ θαη ηελ ζχζηαζε ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηελ εθπαίδεπζε ζεζκψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα ζρνιεία, ελέξγεηεο πνπ αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ ζεκαληηθά
βήκαηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
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