Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 8, Τεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

Διασείπιζη Σσολικών Κπίζευν
School Crisis management
Κςπιακή Μαμάκος, Εθπαηδεπηηθόο, ΠΕ02, Msc, kmamakou@hotmail.com
Kyriaki Mamakou, Secondary Education Teacher, Philologist, Msc, kmamakou@hotmail.com

Abstract: The main purpose of this research is to investigate the perceptions of Secondary
school teachers on school crisis management. To meet these objectives, qualitative research
was conducted with semi - structured interviews in a sample of ten (10) Secondary school
teachers in the prefecture of Thessaloniki. The research results revealed the lack of
educational policy concerning teachers’ proficiency and training to handle school crisis.
However, teachers are sufficiently informed about the subject due to personal interest. The
research results can be used.
Keywords: school crisis, school crisis team.
Πεπίλητη: Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ
εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ
ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ δηεμήρζε πνηνηηθή
έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε δείγκα δέθα (10) εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη ην ειιηπέο ζεζκηθφ
πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα
δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Ωζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά θαιά ελεκεξσκέλνη
γηα ην ζέκα ιφγσ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ
λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηελέξγεηα κίαο πνζνηηθήο έξεπλαο κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο
αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Λέξειρ κλειδιά: ζρνιηθή θξίζε, νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο.

Ειζαγυγή
Σηελ θαζεκεξηλή δσή ε ιέμε «θξίζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά,
εθπαηδεπηηθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηθά, θαζψο θαη πξνζσπηθά ζπλαηζζεκαηηθά ηξαχκαηα,
γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη πσο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δσήο καο θαη θαηά
ζπλέπεηα νθείινπκε λα αλαπηχμνπκε δεμηφηεηεο δηαρείξηζήο ηεο. Σχκθσλα κε ηνπο Brock,
Sandoval&Lewis, (2005:57), ε ζρνιηθή θξίζε κπνξεί λα νξηζηεί σο «έλα μαθληθφ γεγνλφο,
έλα γεγνλφο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη έλα κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ θαη/ή
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πξνζσπηθνχ, έλα γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηε
ζεηηθή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ».

Σηόσορ ηηρ έπεςναρ– επεςνηηικά επυηήμαηα
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηελέξγεηα έξεπλαο ησλ αληηιήςεσλ
εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ
ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο αθνξνχλ, ηφζν ζην ηη
γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζην ηη
ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ.Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο
αθνξνχλ, ηφζν ζην ηη γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε ζεσξεηηθφ
επίπεδν, φζν θαη ζην ηη ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ.
Οη ζηφρνη απηνί ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ:
1. Τη γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ζέκαηα πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε κηα
ζρνιηθή κνλάδα;
2. Τη εθαξκφδεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε
θξίζεσλ;

Θευπηηικό πλαίζιο
1. Εννοιολογική αποζαθήνιζη ηηρ κπίζηρ, θάζειρ και μονηέλο διασείπιζηρ
κπίζηρ
Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη κηα πιεζψξα νξηζκψλγηα ηε ζρνιηθή
θξίζε. Δλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ηε Φαηδερξήζηνπ (2012:27):έλαο νξηζκφο γηα ηελ θξίζε ν
νπνίνο έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο (Allen,Jerome, White, MarstonPope,
&Rawlins, 2002·Brock et al., 2005· Caplan, 1964· Slaikeu, 1964) νξίδεη ηελ θξίζε σο κηα
πξνζσξηλή θαηάζηαζε αλαζηάησζεο θαη απνδηνξγάλσζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ
ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα ρεηξηζηεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο
πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη (ιφγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο)
έλαξηδηθά δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ.
Δπηπιένλ, νη Rosenthal θαη Pijnenburg (φπ. αλαθ. ζην Heath, 2005) απνδίδνπλ ζηελ θξίζε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο απεηιήο, ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο. Ο Caplan
(φπ. αλαθ. ζην Σαΐηεο, 2008), απφ ηελ άιιε κεξηά, ζεσξεί πσο νη θξίζεηο δελ πξνθαινχληαη
κφλν απφ μαθληθά γεγνλφηα, αιιά θαη απφ εμειηθηηθέο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, θαη έηζη νξίδεη
ηελ θξίζε σο αλαζηάησζε, αιιά θαη σο αδπλακία δηαηήξεζεο κηαο ζηαζεξήο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Τέινο, γηα ην Harvard Business School (2011), ε θξίζε έρεη
δηηηή ππφζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη πσο απφ ηε κηα κεξηά απνηειεί θίλδπλν, αιιά απφ ηελ άιιε
είλαη κηα επθαηξία γηα αιιαγή θαη αλαδήηεζε λέσλ ιχζεσλ.
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Κάζε θξίζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο
θάζεηο, νη νπνίεο ζπκίδνπλ ηα ζηάδηα εθδήισζεο κηαο αζζέλεηαο. Σχκθσλα κε ηνλ Fink
(1986) θαη ηνπο Φηινιία, Παπαγεσξγίνπ &Σηεθαλάηνο (2005), νη θάζεηο απηέο είλαη νη
αθφινπζεο:


Πξφδξνκε θάζε ηεο θξίζεο (prodromal crisis): ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα, ηα νπνία
πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ θαηάιιειε νκάδα ή άηνκν. Γπζηπρψο, φκσο δε
γίλνληαη πάληα αληηιεπηά, θαζψο, ιφγσ ηεο καθξάο δηάξθεηαο ηεο θάζεο απηήο ζπρλά
ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.



Δθδήισζε ηεο θξίζεο – θνξχθσζε (acute crisis): πξφθεηηαη γηα ηε ζπληνκφηεξε θαη
πην πηεζηηθή απφ φιεο ηηο ππφινηπεο θάζεηο.



Σηάδην επηπηψζεσλ (chronic crisis stage): θαηά ην νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
αληηκεησπηζηνχλ θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη λα
αλαδεηεζνχλ νη αηηίεο.



Σηάδην χθεζεο – επίιπζεο (crisis resolution): ζεκαηνδνηεί ηελ επηζηξνθή ζηελ
πξφηεξε θαηάζηαζε κε ζηφρν, φρη κφλν ηηο ιηγφηεξεο απψιεηεο, αιιά θπξίσο κηα
επθαηξία γηα βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ.

Έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ηεο θξίζεο είλαη απηφ ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ ηνπ Fink (1986):


Πξφιεςε: ζηφρνο είλαη λα πξνβιεθζεί ε θξίζε κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ πηζαλψλ
θηλδχλσλ.



Πξνεηνηκαζία: δεκηνπξγία ελφο γξαπηνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεο (Σ.Γ.Κ.) θαη
θαζνξηζκφο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο.



Αληαπφθξηζε: δξάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο.



Αλάθακςε: ε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ.

Καηά παξφκνην ηξφπν, ν Heath (2005) αλαθέξεηαη ζην κνληέιν ησλ 4R: ειάηησζε
(reduction), εηνηκφηεηα (readiness), αληηκεηψπηζε (response) θαη αλάθακςε (recovery).
Γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
θξίζεο είλαη απαξαίηεην ν δηεπζπληήο λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ψζηε
λα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο απνθάζεηο. Σηνπο πφξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ θαη νη ππνδνκέο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο λα εκπιέμεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη λα αλαζέζεη ζηνλ
θαζέλα ηνλ θαηάιιειν ξφιν αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. Δπίζεο, σθέιηκν
είλαη λα επηδηψμεη ζπλεξγαζία θαη κε άηνκα πνπ αλήθνπλ θαη ζε άιινπο θνξείο. Δηδηθά, γηα
ηε ζρνιηθή κνλάδα, κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ςπρνιφγνπο, γηαηξνχο, θνηλσληθνχο
ιεηηνπξγνχο (Fink, 1986· Φαηδερξήζηνπ, 2012).
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Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην ζηάδην ηεο πξφιεςεο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα
αμηνινγεζνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη, αηπρήκαηα θαη απεηιέο, είηε πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθέο,
φπσο ε αζθάιεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είηε γηα εμσηεξηθέο,. Δπίζεο, ζην ζηάδην
απηφ εμαηξεηηθά ρξήζηκε είλαη θαη ε κειέηε ησλ ιεγφκελσλ «ρεηξφηεξσλ ζελαξίσλ», θαζψο
θαη ε αλαδξνκηθή κειέηε θξίζεσλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ (Fink, 1986· Φηινιία,
Παπαγεσξγίνπ &Σηεθαλάηνο, 2005).

2. Σσολική κπίζη
2.1. Εννοιολογική αποζαθήνιζη ζσολικήρ κπίζηρ
Τν ζρνιείν, φπσο θάζε νξγαληζκφο, δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη έμσ απφ θηλδχλνπο πνπ
απεηινχλ ηελ νκαιφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη επηθέξνπλ αλαζηάησζε, ελφριεζε, άγρνο
θαη απνδηνξγάλσζε.Σπλεζηζκέλνη θίλδπλνη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ έλαο βίαηνο ή
απξφζκελνο ζάλαηνο, ζνβαξή αζζέλεηα, πνιεκηθέο ελέξγεηεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκφο, ππξθαγηά), πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, βηνκεραληθέο
θαηαζηξνθέο, εκπξεζκφο, επηζεηηθφηεηα θαη βία κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, έλνπιε βία, αηπρήκαηα, ηξνραίν αηχρεκα κε ιεσθνξείν,
εθβηαζκνί, εθθνβηζκφο, θαηαζηξνθή ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαθφ ζρνιηθφ θιίκα,
θαηάιεςε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θξίζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Caplan (1961) δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα
δχν είδε:


Αλαπηπμηαθέο θξίζεηο: πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ
απφ έλα αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζε άιιν θαη είλαη πξνβιέςηκεο θαη αλακελφκελεο, π.ρ. ε
κεηάβαζε ζηελ εθεβεία.



Κξίζεηο θαηαζηάζεσλ: είλαη αλαπάληερεο, εκθαλίδνληαη μαθληθά θαη ρξήδνπλ
επείγνπζαο αληηκεηψπηζεο.

2.2. Νομοθεηικό πλαίζιο για ηη διαζθάλιζη ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηο
ζσολείο
Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο καο αλαθέξεηαη κφλν
ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο καζεηψλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη
φρη ζε θξίζεηο αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνζχλζεζε παηδηψλ θαη
εθήβσλ. Αλαιπηηθφηεξα, βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 29 (ΦΔΚ 1340/2002), πνπ αθνξά ηα
θαζήθνληα δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ν δηεπζπληήο «Δίλαη ππεχζπλνο, καδί κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ». Παξάιιεια, ζην Άξζξν 36 ηνπ
ίδηνπ ΦΔΚ (1340/2002) νξίδεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πσο «αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα
εθεκεξεπφλησλ, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο επηηήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ θαη
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επηκεινχληαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη φ,ηη άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πγηεηλή
θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε».
Δπηπιένλ, νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη λα εθαξκφδνπλ ηα
αθφινπζα, ηα νπνία, εθηφο απφ ην πξψην, αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πγείαο θαη
ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε νξγαληζκφ (δεκφζην ή ηδησηηθφ):
1. «Σρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Σεηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζε Σρνιηθή
Μνλάδα», Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (Ο.Α.Σ.Π.),
Αζήλα, 2015.
2. Π.Γ. 71/88 (ΦΔΚ 241/Β) «Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ».
3. Νφκνο 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α/18-10-85) «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ».
2.3. Διασείπιζη ζσολικήρ κπίζηρ ζε επίπεδο ζσολικήρ μονάδαρ - Σςγκπόηηζη
ομάδαρ διασείπιζηρ κπίζηρ
Σθνπφο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε δηαζθάιηζε
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο (ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο), καζεηψλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Johnson (2000), νη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο κηαο ζρνιηθήο θξίζεο
είλαη ε αζθάιεηα, ε ζηαζεξφηεηα, ε ζπλνρή, ε πξφιεςε πεξηνξηζκνχ ησλ ηξαπκάησλ, ε
εμαηνκηθεπκέλε επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε, ε ζπλεξγαζία, ε αιιειεγγχε κε ηηο νηθνγέλεηεο
ησλ ζπκάησλ, ε ππνζηήξημε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο, ε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο
θνηλφηεηαο θαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε θαηά ηε θάζε ηεο αλάξξσζεο.
Τν πξψην βήκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κηαο ζρνιηθήο θξίζεο είλαη ε ζχζηαζε
Οκάδαο Γηαρείξηζεο Σρνιηθήο Κξίζεο (Ο.Γ.Σ.Κ.), ε νπνία, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, ζα
ζπλεξγαζηεί κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ζε επίπεδν δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ νκάδα ζε
επίπεδν πεξηθέξεηαο (Nickersonetal, 2006).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ο.Γ.Σ.Κ. απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά
ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο Brock, Sandoval, &Lewis (2005):


Σπληνληζηήο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο: ζπληνλίδεη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ηα
επαλεμεηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Παξάιιεια, ζπληνλίδεη αζθήζεηο
εηνηκφηεηαο, επηηεξεί ηελ επέκβαζε ζε κία πξαγκαηηθή θξίζε θαη ηελ αμηνινγεί.



Σπληνληζηήο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε: είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη εθαξκφδεη ηηο πξνηάζεηο ςπρνινγηθήο εθηίκεζεο θαη
παξαπνκπήο ηνπο ζε θνξείο ςπρηθήο πγείαο.



Σχλδεζκνο κε ηα Μ.Μ.Δ.: ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ έληππνπ θαη
ειεθηξνληθνχ ηχπνπ.



Σχλδεζκνο κε ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο: αζρνιείηαη κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ ηεο
αζθάιεηαο θαη ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ κε ζθνπφ ηελ εγγχεζή ηεο κεηά απφ κηα θξίζε.
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Καηαζθεπάδεη «ηειεθσληθφ δέλδξν» γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ αηφκσλ ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε θαηάζηαζε θξίζεο (Φαηδερξήζηνπ, 2012).


Σχλδεζκνο κε ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο: παξέρεη εθπαίδεπζε ζηηο πξψηεο βνήζεηεο,
δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κε
ηα λνζνθνκεία θαη ηνπο γηαηξνχο.



Σχλδεζκνο κε ηνπο γνλείο: είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο.

Τέινο, ε νκάδα πεξηιακβάλεη ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, θαη λνζειεπηέο.
Τν ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα.
Αξρηθά, ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο. Σηε ζπλέρεηα, ηελ εμέηαζε πηζαλψλ
ζελαξίσλ θξίζεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Αθνινχζσο, ηελ θαηάξηηζε ελφο
ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο θξίζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πξσηφθνιιν
δηαδηθαζηψλ, ζρέδην επηθνηλσλίαο θαη ηε ζπιινγή θαη απνζαθήληζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ θξίζε. Σηε ζπλέρεηα, αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην ζρνιείν, ζπληνλίδεη φινπο
ηνπο πφξνπο, κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν θαη αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα ζηελ θξίζε,
παξέρνληαο ππνζηήξημε ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο. Τέινο, αμηνινγεί ην
πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο θαη ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο (Barton,
1993; Coombs, 2007).
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο ππεχζπλνο γηα ηε ζσκαηηθή
αθεξαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ χπαξμε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ
αζθάιεηαο θαη πγείαο, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνπο Everard&Morris (1999), πεξηιακβάλεη:


Ύπαξμε θαη γλσζηνπνίεζε θαλνληζκνχ αζθαιείαο, πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα κέηξα
αζθάιεηαο.



Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ.



Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ αζθαιείαο.



Δληνπηζκφ θαη κειέηε πηζαλψλ θηλδχλσλ.



Γηαδηθαζίεο εθηάθηνπ αλάγθεο.



Σπλελλφεζε κε εθπξνζψπνπο αζθαιείαο.

Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ επηιέρηεθε ε πνηνηηθή
κέζνδνο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ θαη φρη ζηελ
πνζνηηθή απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ επηβάιιεη ζηνλ
ζπκκεηέρνληα πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο, αιιά ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα λα εθθξαζηεί
ειεχζεξα θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ.
(ΔΚΓΓΑ, 2017). Ωο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε
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νπνία απνηειείηαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο αλνηρηέο εξσηήζεηο. Ωζηφζν, παξέρεη επειημία ζηνλ
εξεπλεηή σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο
αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν (Εαθεηξφπνπινο, 2015). Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ ζηεξηρηήθακε ζηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ δέθα (10) εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ απφ ζρνιεία ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπλνιηθή ηνπο
πξνυπεξεζία θπκάλζεθε απφ 10 έσο 18 έηε. Αξρηθά, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε
πξαγκαηνπνίεζε κηαο πηινηηθήο ζπλέληεπμεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ αδπλακίεο
θαη αζάθεηεο. Σηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα ελεκέξσζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα
ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνπο έδσζε εγγπήζεηο αλσλπκίαο. Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ
πξφζσπν κε πξφζσπν θαη είραλ δηάξθεηα πεξίπνπ 15 - 20 ιεπηά.

Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν
Απφ ηηο απνθάλζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςε πσο ζεσξνχλ θξίζεηο, ηφζν αηθλίδηα
πεξηζηαηηθά, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (6 ζπκκεηέρνληεο), αηθλίδηνπο ζαλάηνπο,
ηξαπκαηηζκνχο, ζνβαξέο αζζέλεηεο (6 ζπκκεηέρνληεο), αιιά θαη πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη
κε πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα
θαθφ ζρνιηθφ θιίκα, ζπγθξνχζεηο, εθθνβηζκφ (8 ζπκκεηέρνληεο). Τα παξαπάλσ
ζπκππθλψλεη ε δήισζε ηνπ Σ9: «Ζ έλλνηα «θξίζε» ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε απξνζδφθεηεο
δπζκελείο εμειίμεηο πνπ απαηηνχλ άκεζε παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο».
Οη ζπλέπεηεο κηαο θξίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη αξλεηηθέο.
Έηζη, αλαθέξζεθαλ ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία καζεηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ (6 ζπκκεηέρνληεο), ζε θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο (4 ζπκκεηέρνληεο), αιιά θαη
θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζπλαθφινπζα απεηιή γηα ηε
ζπλνρή ηεο (4 ζπκκεηέρνληεο). Μφλν έλαο ζπκκεηέρσλ ηφληζε θαη ην ελδερφκελν βειηίσζεο
θαη αλαλέσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κεηά απφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο
θξίζεο, αλαθέξνληαο:
Σ5: «Πέξα από ηελ πγεία, ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα καζεηώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ, κία θξίζε κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε όισλ ησλ κειώλ ηεο
ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.... Όια απηά κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηα αηζζήκαηα αιιεινζεβαζκνύ θαη ηηο
δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλερείο ηξηβέο αλάκεζα ζε νκάδεο θαη ππννκάδεο
θαη λα δηαιύζνπλ ηειηθά ηε ζπλνρή ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Από ηελ άιιε, ε ζσζηή
αληηκεηώπηζε κηαο θξίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, λα
ζθπξειαηήζεη ηνπο δεζκνύο εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη λα «δηδάμεη» κε έλαλ
δηαθνξεηηθό ηξόπν όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο».
Τέινο, έλαο ζπκκεηέρσλ επεζήκαλε ηνλ απξφβιεπην ραξαθηήξα ηεο θξίζεο φζνλ αθνξά ηελ
έθβαζή ηεο.
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Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο κηα θξίζε πξνιακβάλεηαη θπξίσο κε ηελ εθπφλεζε ελφο
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ηε ζχζηαζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ (8 ζπκκεηέρνληεο).
Δηδηθφηεξα, αλαθέξζεθαλ θαη θάπνηα θξίζηκα θαη δεηήκαηα απνηειεζκαηηθήο πξφιεςεο απφ
ηνλ Σ1:
«…Θα πξέπεη νξηζκέλνη θαζεγεηέο λα εθπαηδεπηνύλ ζηηο πξώηεο βνήζεηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο
ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαη λα ππάξρεη θαξκαθείν πιήξσο
εμνπιηζκέλν». Αθόκε, είλαη αλαγθαίν ε ζρνιηθή κνλάδα λα ζπλεξγάδεηαη κε ςπρνιόγν.
Δπηπιένλ, αλαθέξζεθαλ θαη ζηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία (6 ζπκκεηέρνληεο), αιιά θαη
ζηελ ελεκέξσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θπξίσο απφ ηνλ δηεπζπληή (4 ζπκκεηέρνληεο).
Φαξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηνπ Σ7:
«Δελ είλαη πάληα δπλαηή ε απνθπγή ηεο θξίζεο. Σε θάζε όκσο πεξίπησζε, θύξην κέιεκα γηα λα
ηελ απνθύγνπκε είλαη ε ζπρλή θαη ιεπηνκεξήο επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο,
ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ακνηβαηόηεηαο, ε αλάπηπμε θνηλήο θνπιηνύξαο ησλ κειώλ ζηε βάζε ελόο
θνηλά απνδεθηνύ νξάκαηνο».
Όζνλ αθνξά ηνπο ζθνπνχο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο,
νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ
θξίζεσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο σο ηνλ βαζηθφ ζθνπφ κηαο ηέηνηαο
πνιηηηθήο (8 ζπκκεηέρνληεο). Γελ παξαιείπνπλ, σζηφζν, λα αλαθέξνπλ θαη ηε ζπλεξγαζία
θαη πγηή ζπλχπαξμε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (4 ζπκκεηέρνληεο), θαζψο θαη
ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (2 ζπκκεηέρνληεο), αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά:
Σ10: «Πξώηα από όια, ε αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, έπεηηα ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη ηξηβώλ θαη επηπιένλ ε δηαζθάιηζε ηνπ ζεηηθνύ θιίκαηνο θαη ηεο πγηνύο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζύλνιό ηεο. Η δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηνρεύεη ζηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηελ πγηή ζπλεξγαζία θαη ζπλύπαξμε όισλ ησλ
κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο».
Τέινο, ε αλάιπζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θιείλεη κε ηελ
εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο
θξίζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαη θπξίσο κέζσ επηκνξθψζεσλ θαη
ζεκηλαξίσλ (10 ζπκκεηέρνληεο) θαη πξνζσπηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο (4
ζπκκεηέρνληεο), αιιά θαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ (2 ζπκκεηέρνληεο).
Δπηπιένλ, ιακβάλνπλ ελεκέξσζε θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νκάδεο πνπ αζρνινχληαη
κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (1 ζπκκεηέρσλ). Γηα παξάδεηγκα, ν Σ5 δήισζε πσο είλαη
ζχλδεζκνο κε ην Παξαηεξεηήξην Βίαο.
Ωο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή ηη ηζρχεη ζηελ πξάμε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, ε δηεξεχλεζε μεθίλεζε κε ηνπο ηξφπνπο πξνεηνηκαζίαο κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ην ελδερφκελν εθδήισζεο θξίζεο. Σχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχλ πνηθίιινπλ νη ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο γηα ην ελδερφκελν
απηφ. Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθαλ ζηνλ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία κε καζεηέο θαη γνλείο (4
ζπκκεηέρνληεο), ζηηο ζπζηεκαηηθέο εθεκεξίεο (3 ζπκκεηέρνληεο), ζηελ πξαγκαηνπνίεζε
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άζθεζεο ζεηζκνχ (1 ζπκκεηέρσλ) θαη ζηελ θαηάξηηζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ γηα ηε
ζρνιηθή κνλάδα (2 ζπκκεηέρνληεο). Μφλν ζε κία ζρνιηθή κνλάδα φκσο ζπγθξνηείηαη νκάδα
δηαρείξηζεο θξίζεο θαη παξάιιεια, ππάξρεη νξγαλσκέλν ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο,
ζχκθσλα κε ηε δήισζε ελφο ζπκκεηέρνληα. Τέινο, έλαο ζπκκεηέρσλ (Σ3) ηφληζε ηελ
αλππαξμία νξγαλσκέλεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πεξίπησζε θξίζεο:
«…Οη θξίζεηο αληηκεησπίδνληαη πεξηζηαζηαθά θαη ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο θαλέλα
ζπγθεθξηκέλν πιάλν, εκπεηξηθά θαη επθαηξηαθά».
Απφ ηηο απνθάλζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθχπηεη πσο δελ έρεη ηχρεη κέρξη ζηηγκήο λα
αληηκεησπίζνπλ θξίζεηο κεγάινπ κεγέζνπο. Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζε θξίζεηο
πνπ αθνξνχλ ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ, αιιά θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
πξνθαλψο, έρνπλ πεξηνξηζηεί θαη νη πέληε ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο καο ζηνλ δηάινγν σο
ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Σ6, πνπ αμηνινγεί ηνλ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί:
«.... Κξίζεηο κεηαμύ καζεηώλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ζπδεηήζεηο, θξίζεηο κεηαμύ θαζεγεηώλ
πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έκεηλαλ ρσξίο πξαγκαηηθή επίιπζε, παξά επηθαλεηαθή αληηκεηώπηζε,
απιέο ζπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο κε ακνηβαίεο αλαγθαζηηθέο ππνρσξήζεηο».
Τέινο, ε έξεπλα θιείλεη κε ηνλ εληνπηζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πηζαλψλ θηλδχλσλ γηα
ηνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο νη
ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε πιήζνο παξαγφλησλ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε ζσκαηηθή, φζν
θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ. Έηζη, 7 ζπκκεηέρνληεο επεζήκαλαλ πξνβιήκαηα ζηηο
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη, θαηά ηνλ Σ4, κε «.....ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο,
ζθάιεο, αζθαιηνζηξσκέλεο επηθάλεηεο γεπέδσλ, εμώζηεο...». Ο Σ2 δήισζε:
«Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δελ είλαη θαη νη πην αζθαιείο. Τν πην ζεκαληηθό είλαη ν κηθξόο
ρώξνο ηεο απιήο. Δελ ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο ώζηε λα παίδνπλ νη καζεηέο κε αζθάιεηα....».
Τα πξνβιήκαηα φκσο, δπζηπρψο, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.
Αλαθέξζεθαλ, επίζεο, ζηελ πξνβιεκαηηθή ζπζηέγαζε κε άιιν ζρνιείν θαη επηθίλδπλνπο
εμσζρνιηθνχο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο καζεηέο (5 ζπκκεηέρνληεο), ζηελ
πεξηζσξηνπνίεζε καζεηψλ ιφγσ έιιεηςεο θνπιηνχξαο ζπκπεξίιεςεο (5 ζπκκεηέρνληεο),
ζηελ πιεκκειή άζθεζε εθεκεξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (1 ζπκκεηέρσλ) θαη
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαηά ηε κεηαθνξά καζεηψλ απφ θαη πξνο ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ,
αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ θαη εθδξνκψλ (1 ζπκκεηέρσλ).

Σςμπεπάζμαηα - πποηάζειρ
Απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ φζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη ζαθέο
πσο νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο πεξηπηψζεσλ θξίζεο, δειαδή
ηφζν ηηο θξίζεηο θαηαζηάζεσλ, φζν θαη ηηο θξίζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζέκαηα
ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρνινγίαο καζεηψλ θαη ππνβφζθνπλ γηα αξθεηφ θαηξφ πξηλ ηελ
εθδήισζή ηνπο. Ωζηφζν, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δελ αληηιακβάλνληαη πσο κηα
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θαηάζηαζε θξίζεο κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη λα νδεγήζεη ζε αλαλέσζε θαη λα
θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηε ιεηηνπξγία ηεο, αλ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα
θαη νξζά (Harvard Business School, 2011). Αλαγλσξίδνπλ κφλν ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο
θξίζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ, άπνςε πνπ εχινγα κπνξεί λα
ηνπο δεκηνπξγεί άγρνο θαη αλαζθάιεηα θαηά ηελ αληηκεηψπηζή κηαο θξίζεο, εθφζνλ
πηζηεχνπλ πσο ε έθβαζε ζα είλαη κφλν αξλεηηθή.
Αθφκε, αληηιακβαλφκελνη πσο ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ πξέπεη λα απνζθνπεί θπξίσο
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο
θξίζεο, ζεσξνχλ πσο ε ζχζηαζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ
γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα ηελ πξφιεςή ηεο. Αθνινπζνχλ ν
δηάινγνο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Γπζηπρψο, φκσο,
νκάδεο θαη ζρέδηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ
ππεξεηνχλ, θαζψο νη θξίζεηο πξνιακβάλνληαη θπξίσο κε ηνλ δηάινγν, αιιά θαη κε άιινπο
ηξφπνπο.
Κξίζεηο κεγάινπ κεγέζνπο δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
εθπαηδεπηηθνί. Ίζσο απηφο λα είλαη θαη ν ιφγνο γηα ην έιιεηκκα πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε επίπεδν
ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο ελεκέξσζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ ηελ πιεπξά
πξσηίζησο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη αθνινχζσο ηνπ
δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Ωζηφζν, αλ θαη νη θξίζεηο κεγάινπ κεγέζνπο δελ είλαη ζπρλέο,
εληνχηνηο νη ζπλέπεηέο ηνπο είλαη πνιχ ζνβαξέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη επηβεβιεκέλε ε
πξφιεςε. Αο κελ μερλνχκε ηξαγηθά ζπκβάληα, φπσο ην πνιχλεθξν δπζηχρεκα κε ζρνιηθφ
ιεσθνξείν ζηελ θνηιάδα ησλ Τεκπψλ ην 2003.
Τέινο, νμχκσξν ζρήκα απνηειεί πσο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζαθή αίζζεζε ησλ πνιιψλ
θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, εληνχηνηο
απφ ηε κεξηά ησλ πξντζηάκελσλ αξρψλ δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε θαη ν
ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ θξίζεο.
Σπλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο παξά ην ειιηπέο ζεζκηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξθεηέο γλψζεηο
γηα ην ζέκα. Γπζηπρψο, φκσο, ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο ζηελ
πξάμε. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απνπζία νξγαλσκέλσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηηο
πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, πσο δελ αξθεί κφλν ην πξνζσπηθφ
ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζρνιηθψλ θξίζεσλ,
αιιά ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο
εξγαζίαο ζα πξνβνχκε ζε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ.
Αξρηθά, είλαη απαξαίηεην νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο λα ιάβνπλ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, κέξνο ηεο νπνίαο ζα απνηειεί ε
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε
γλψζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα λνκνζεζίαο. Σπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε
ζχζηαζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεο, θαζψο
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θαη γηα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη αξρέο, φπσο ε Γηεχζπλζε
Δθπαίδεπζεο, ε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, ηαηξνί θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ςπρνιφγνη θαη
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. Σηε ζπλέρεηα, νθείινπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο απηέο ζηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαη ζα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν σο κέιε ηεο
νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεο.
Δπηπιένλ, θξίλεηαη σθέιηκν ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα λα θαηαξηίδεη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπξνζψπνπο ησλ καζεηψλ. Έλα νξηνζεηεκέλν
πιαίζην κε ζαθείο θαλφλεο πνπ ζα ηεξνχληαη απφ φινπο ζα δηαθπιάμεη ην πγηέο ζρνιηθφ
θιίκα, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα αζθαιείαο, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη
καζεηψλ ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ.
Απφ ηε κεξηά ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεην ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο λα δεηνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απφ ηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηα
νπνία ζα αθνξνχλ:
 Καηαγξαθή πηζαλψλ θηλδχλσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ,
πνπ ζα αλαθέξνληαη, φρη κφλν ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζε παξάγνληεο
πνπ ελδέρεηαη λα δηαηαξάμνπλ ην πγηέο θιίκα ηνπ ζρνιείνπ.
 Ολφκαηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνηεινχλ ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο Σρνιηθήο Κξίζεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ ζα αλαιακβάλεη ν θαζέλαο ηνπο.
Σπλνςίδνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ φιεο
νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο εθδήισζεο θξίζεο. Παξ’ φια απηά φζν πην πιήξεο θαη
εκπεξηζηαησκέλν είλαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεο, ηφζν απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο
επηηπρνχο αληηκεηψπηζήο ηεο. Τέινο, πάληα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηελ θξίζε σο κηα
δνθηκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθή πιεπξά θαη λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα βειηίσζε
θαη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ην κέιινλ.
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