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Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε τη χαρά 
να συνεργαστούμε με εκατοντάδες 

εκπαιδευτικούς και στελέχη 
εκπαίδευσης σε προγράμματα 

πρόληψης και αγωγής υγείας στα 
σχολεία.  

Η πολύτιμη κοινή μας εμπειρία 
τροφοδότησε τον Οδηγό 

αυτόν. Ιδιαιτέρως θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα 

Κατσάρα, διευθύντρια σχολικής 
μονάδας, και τους εκπαιδευτικούς 
Στέφανο Παρασκευαΐδη, Γιώργο 

Τσερπέ και Ελένη Υφαντή, για τις 
γόνιμες παρατηρήσεις τους πάνω 

στο κείμενο. Η έκδοση οφείλει 
πολλά και στην Ιωάννα Κυρίτση που 

τη δρομολόγησε την περίοδο κατά 
την οποία ήταν επικεφαλής του 

Δικτύου Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ.
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Τ ο Δίκτυο Υπηρεσιών Πρό-
ληψης και  Έγκαιρης Παρέμ-

βασης του ΚΕΘΕΑ απευθύνεται 
στον γενικό πληθυσμό, σε άτομα 
και ομάδες με συμπεριφορά υψη-
λού κινδύνου και σε επαγγελμα-
τίες διαφόρων ειδικοτήτων, στο-
χεύοντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη παρέμβαση στον τομέα 
των εξαρτήσεων. Όλες οι υπηρε-
σίες του παρέχονται δωρεάν. Το 
Δίκτυο:
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει προ-

γράμματα αγωγής υγείας και 
πρόληψης για μαθητές, γονείς 
και εκπαιδευτικούς σε σχολι-
κές κοινότητες πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κατάλληλα σχεδιασμένες 
παρεμβάσεις πραγματοποιού-
νται και στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση.

• Εκπαιδεύει θεωρητικά και βιω-
ματικά στελέχη του Υπουργεί-
ου Παιδείας, όπως τους υπευ-
θύνους Αγωγής Υγείας, τους 

Το Δίκτυο 
Πρόληψης 
και Έγκαι-
ρης Παρέμ-
βασης  
του ΚΕΘΕΑ



και κοινωνική τους εξέλιξη. Δι-
αθέτει Μεταβατικό Σχολείο για 
εφήβους και νεαρούς ενήλικες 
που συμμετέχουν σε θεραπευ-
τικά προγράμματα.

• Προσφέρει ολοκληρωμένα 
προγράμματα συμβουλευτικής 
και θεραπείας σε εφήβους και 
νεαρούς ενήλικες που κάνουν 
περιστασιακή χρήση ψυχοτρό-
πων ουσιών ή κατάχρηση του 
διαδικτύου.
Στόχοι των παρεμβάσεων του 

Δικτύου για παιδιά και νέους εί-
ναι να ενημερωθούν γύρω από 
τις συνέπειες της χρήσης εξαρτη-
σιογόνων ουσιών και τις εξαρτη-
τικές μορφές συμπεριφοράς, και, 
κυρίως, να εκπαιδευτούν σε προ-
σωπικές και κοινωνικές δεξιότη-
τες που ενισχύουν την ψυχική αν-
θεκτικότητα.

Το Δίκτυο Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέμβασης ανήκει 
στο ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ είναι 
ένας από τους εγκεκριμένους κα-
τά τον νόμο φορείς αντιμετώπι-
σης των εξαρτήσεων (πρόληψη, 
θεραπεία, εκπαίδευση επαγγελ-
ματιών, έρευνα) και σύμβουλος 
οργανισμός του ΟΗΕ σε θέματα 
ναρκωτικών.

υπευθύνους των Συμβουλευ-
τικών Σταθμών Νέων, διευθυ-
ντές σχολικών μονάδων και εκ-
παιδευτικούς.

• Έχει δημιουργήσει εγκεκριμέ-
να εγχειρίδια που χρησιμοποι-
ούνται εδώ και χρόνια από τους 
έλληνες εκπαιδευτικούς ως ερ-
γαλεία αγωγής υγείας και πρό-
ληψης στην πρωτοβάθμια και 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Έχει συνάψει σύμφωνο συνερ-
γασίας με το Υπουργείο Παι-
δείας με στόχο την πρόληψη 
και αντιμετώπιση του εκφοβι-
σμού και της βίας μεταξύ των 
μαθητών στο σχολείο.

• Με  ειδικά μακροχρόνια προ-
γράμματα πρόληψης-έγκαιρης 
παρέμβασης και παροχή συμ-
βουλευτικής, στηρίζει φορείς εκ-
παίδευσης, παιδικής προστασίας, 
κοινωνικής φροντίδας και δικαι-
οσύνης, όπως τον ΟΑΕΔ, τους 
Επιμελητές Ανηλίκων, τις Στέ-
γες Νέων του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, ορφανοτροφεία κ.ά.

• Προφέρει ενισχυτική διδασκα-
λία και στήριξη σε παιδιά και 
νέους με συμπεριφορά υψη-
λού κινδύνου, με στόχο την πα-
ραμονή τους στην εκπαίδευ-
ση και την ομαλή εκπαιδευτική 
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Η ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

Η ανάγκη για ασφαλή σχολεία 
αναδύεται όλο και πιο επιτα-

κτικά τα τελευταία χρόνια και δεν 
είναι άσχετη με την οικονομική 
και κοινωνική κρίση που πλήττει 
τη χώρα μας. Σε αρκετά σχολεία 
παρατηρείται αύξηση και κλιμά-
κωση περιστατικών βίας, χρήσης 
ψυχοτρόπων ουσιών, παραβατι-
κότητας και υπερβολικής ενασχό-
λησης με το διαδίκτυο, τα οποία 
παλαιότερα αποτελούσαν μεμο-
νωμένες περιπτώσεις. Σε ένα πε-
ριβάλλον που αλλάζει με γρήγο-
ρους ρυθμούς και κάτω από τις 
σημερινές συνθήκες, οι δυσκολί-
ες και τα προβλήματα με τα οποία 
έρχονται αντιμέτωποι γονείς, μα-
θητές και εκπαιδευτικοί μεγαλώ-
νουν.

Με τον «Οδηγό για ασφαλή 
σχολεία» το Δίκτυο Υπηρεσιών 
Πρόληψης και  Έγκαιρης Παρέμ-
βασης του ΚΕΘΕΑ προσφέρει 
στους εκπαιδευτικούς και στις 
σχολικές κοινότητες ένα πρακτι-
κό εργαλείο που εστιάζεται στην 
πρόληψη, στο πώς, δηλαδή, μπο-
ρούν να συμβάλουν στη δημιουρ-
γία ενός ασφαλούς σχολικού περι-
βάλλοντος. Ένα ασφαλές σχολείο 
λειτουργεί ως θεσμός πρόληψης 
της βίας, της παραβατικότητας 
και της χρήσης ουσιών. Προσφέ-
ρει ένα υγιές, προστατευτικό πε-
ριβάλλον για τους αυριανούς πολί-
τες, εντάσσει και δεν απορρίπτει, 
προωθεί τη μάθηση, καλλιεργεί 
δεξιότητες, προάγει τις θετικές 



οδηγοσ για ασφαλη σχολεια
δικτυο υπηρεσιων προληψησ και εγκαιρησ παρεμβασησ

σχέσεις μεταξύ των μαθητών και 
του προσωπικού του, ενθαρρύνει 
τη γονική συμμετοχή, επιδιώκει 
τη σύνδεση με την κοινωνία.

Ο Οδηγός αναφέρεται σε ένα 
ευρύ φάσμα συμπεριφορών που 
είναι βλαπτικές για το ίδιο το άτο-
μο ή τους γύρω του, όπως η λε-
κτική και η σωματική βία, η σο-
βαρή επιθετικότητα, η χρήση 
ψυχοτρόπων ουσιών και η παρα-
βατικότητα. Υιοθετεί τη θέση ότι 
τα φαινόμενα βίας σε ένα σχολικό 
σύστημα αποτελούν σύμπτωμα 
δυσλειτουργίας ολόκληρης της 
σχολικής κοινότητας και συνδέο-
νται με τη βία που υπάρχει στην 
ευρύτερη κοινωνία. Για τον λό-
γο αυτόν η αποτελεσματική πρό-
ληψη και αντιμετώπιση κρίσεων 
στη σχολική κοινότητα προϋπο-
θέτουν τη συμβολή όλων των με-
λών της, της διεύθυνσης, των εκ-
παιδευτικών και του διοικητικού 
προσωπικού, των μαθητών, των 
γονιών, καθώς και τη συνεργα-
σία με άλλους φορείς και την το-
πική κοινότητα. Επιπλέον, ο Οδη-

γός αντανακλά την πεποίθηση ότι 
κάθε κρίση μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία για μάθηση και βελτίω-
ση της λειτουργίας και του κλίμα-
τος του σχολείου.

Το περιεχόμενο του Οδηγού 
στηρίζεται στην πολύχρονη πεί-
ρα του ΚΕΘΕΑ στον σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την αξιολόγη-
ση καινοτόμων σχολικών προ-
γραμμάτων πρόληψης και έγκαι-
ρης παρέμβασης, στα διεθνή επι-
στημονικά δεδομένα, καθώς και 
στην έκδοση «A Guide to Safe 
Schools»* του Υπουργείου Παιδεί-
ας των ΗΠΑ.

Σε καμιά περίπτωση ο Οδηγός 
δεν αποτελεί πανάκεια και απά-
ντηση σε όλα τα ιδιαίτερα προβλή-
ματα κάθε σχολικού συστήματος. 
Κάθε σχολείο έχει τα δικά του δυ-
νατά και αδύνατα σημεία. Οι ανά-
γκες του είναι ιδιαίτερες και χρει-
άζεται να εξετάζονται ξεχωριστά. 
Ωστόσο, ο Οδηγός δίνει επαρκείς 
γενικές κατευθύνσεις για προ-
βληματισμό και ανάληψη δρά-
σης, υποδεικνύει πηγές βοήθειας 

* A Guide to Safe Schools Washington, DC: U.S. Department of Education. August 1998
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στην κοινότητα και ενθαρρύνει 
την αναζήτηση περαιτέρω εκπαί-
δευσης πάνω στο θέμα.

Το Δίκτυο Πρόληψης και 
Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕ-
ΘΕΑ προτείνει η χρήση του Οδη-
γού να συνοδεύεται από βιωματι-
κή εκπαίδευση, παρεχόμενη από 
εξειδικευμένο φορέα. Μια τέ-
τοιου είδους εκπαίδευση αποτε-
λεί προϋπόθεση, ώστε η αξιοποί-
ηση του Οδηγού να μην εξαντ- 
λείται στην αποσπασματική 
εφαρμογή επιμέρους οδηγιών 
ή τεχνικών, αλλά να συμβάλλει 
στην υιοθέτηση αρχών και πλαι-
σίου που θα διαπνέουν τη σχολι-
κή κοινότητα στο σύνολό της με 
μακροπρόθεσμα οφέλη.

Ο Οδηγός απαριθμεί τους πα-
ράγοντες που ενισχύουν ή απο-
δυναμώνουν το κλίμα ασφάλειας 
μιας σχολικής κοινότητας, εξη-
γώντας τον ρόλο που μπορούν 
να παίξουν σε αυτό εκπαιδευτι-
κοί, μαθητές και γονείς. Κατα-
γράφει προειδοποιητικές συμπε-
ριφορές που χρειάζεται να εντο-
πίζονται εγκαίρως και το πώς 
μπορεί μια σχολική κοινότητα να 

αναλάβει δράση για να τις προλά-
βει ή να τις αντιμετωπίσει. Πα-
ρουσιάζει επίσης τα βήματα που 
χρειάζεται να ακολουθηθούν με 
στόχο τη διαμόρφωση στρατηγι-
κής για τη διαχείριση κρίσεων και 
την αντιμετώπιση συγκεκριμέ-
νων περιστατικών, κατά τη διάρ-
κεια ή στον απόηχο μιας κρίσης. 
Στο τέλος του Οδηγού παρατίθε-
ται ένας κατάλογος με υπηρεσίες 
άμεσης ανάγκης του Νομού Ατ-
τικής που μπορούν να σταθούν 
αρωγοί στην αντιμετώπιση δια-
φορετικών περιστατικών, καθώς 
και βιβλιογραφία για περαιτέρω 
εμβάθυνση.

Ο «Οδηγός για ασφαλή σχο-
λεία» εκδίδεται με την ευγενική 
υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάν-
νου Φ. Κωστοπούλου.



Ένα σχολείο προσφέρει ασφά-
λεια, όταν επιτελεί το έργο 

του και λειτουργεί προστατευ-
τικά απέναντι στη βία, τη χρήση 
ψυχοτρόπων ουσιών και την πα-
ραβατικότητα. Αυτό σημαίνει όχι 
μόνο ότι είναι σε θέση να διαχει-
ριστεί με κατάλληλο τρόπο ανά-
λογα περιστατικά, αλλά, κυρίως, 
ότι κατορθώνει με τη στρατηγική 
και τις ενέργειές του να τα απο-
τρέψει, να λειτουργήσει, δηλαδή, 
προληπτικά.

Η διεθνής εμπειρία και έρευνα 
έχουν εντοπίσει μια σειρά από πα-
ράγοντες που ενισχύουν το κλί-
μα ασφάλειας του σχολείου. Από 
αυτούς άλλοι αφορούν το γενι-
κότερο πλαίσιο λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας και άλλοι σχε-
τίζονται με τη στάση και τη συ-
μπεριφορά των μελών της, εκπαι-
δευτικών, μαθητών και γονιών.

Ο ρόλος του σχολείου
Η εμπέδωση κλίματος ασφάλει-

ας, η καλλιέργεια ελπίδας για το 
μέλλον και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
απαραίτητων για την ομαλή μετά-
βαση στην ενήλικη ζωή, συνδέο-
νται με σχολεία που διαθέτουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Συνδέουν τα γνωστικά αντικεί-

μενα με τη ζωή και υπηρετούν 

ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 
ΠΑΡΑΓΟ-
ΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΤΟ ΕΝΙΣΧΥ-
ΟΥΝ
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οποία ενισχύουν τους προστα-
τευτικούς παράγοντες και αντι-
στρέφουν ή μειώνουν τους πα-
ράγοντες κινδύνου για δυσ- 
λειτουργικές μορφές συμπερι-
φοράς. 

• Οργανώνουν ενημερωτικές σχο-
λικές καμπάνιες για τα θέματα 
της βίας και της ασφάλειας. 

• Υποστηρίζουν με εξατομικευ-
μένα, εντατικά και εστιασμένα 
προγράμματα όσους μαθητές 
το έχουν ανάγκη, δίνοντας έμ-
φαση στα θετικά στοιχεία του 
καθενός. 

• Παρέχουν, στις περιπτώσεις 
που χρειάζεται, συνεχή ψυ-
χοπαιδαγωγική βοήθεια, αξι-
οποιώντας τον θεσμό της πα-
ράλληλης στήριξης, για να δι-
ασφαλιστούν τα απαιτούμενα 
αποτελέσματα. 

• Έχουν διαμορφώσει μια απλή 
και άμεση διαδικασία αναζήτη-
σης βοήθειας, ώστε οι μαθητές 
να γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο 
πρόσωπο μπορούν να απευθυν-
θούν και ότι αυτό είναι πάντα δια- 
θέσιμο. 

• Προωθούν τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών.

Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να 
συμβάλλει στην προσπάθεια για 

με συνέπεια τους μαθησιακούς 
τους στόχους. 

• Καλλιεργούν αξίες ζωής, απο-
δέχονται τη διαφορετικότητα, 
υιοθετούν δημοκρατικές διαδι-
κασίες. 

• Διαθέτουν σαφείς, ευέλικτους 
και συμφωνημένους κανόνες, 
οι οποίοι τηρούνται από όλους. 

• Επιδιώκουν την ουσιαστική 
εμπλοκή των γονιών στη ζωή 
της σχολικής κοινότητας. Τους 
προσφέρουν συστηματική ενη-
μέρωση για την πορεία των μα-
θητών και τις δραστηριότητες 
του σχολείου, και συνεργάζο-
νται με τον Σύλλογο Γονέων. 

• Αναπτύσσουν δεσμούς με την 
τοπική κοινωνία και δικτυώνο-
νται με τις υποστηρικτικές της 
υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν 
να αποτελέσουν πολύτιμες πη-
γές βοήθειας. 

• Προωθούν δημιουργικές δρα-
στηριότητες που συμβάλλουν 
στη δευτερογενή κοινωνικοποί-
ηση των μαθητών και στο άνοιγ-
μα του σχολείου στην κοινωνία. 

• Προσφέρουν προγράμματα πρό- 
ληψης, αγωγής υγείας, πολιτι-
στικά και περιβαλλοντικά, τα 

12
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ασφαλές σχολείο, όταν:
• Δημιουργεί παιδαγωγική σχέ-

ση η οποία βασίζεται στην 
εμπιστοσύνη και στοχεύει τό-
σο στην αποτελεσματικότη-
τα της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας όσο και στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας των μαθητών. Στο πλαίσιο 
αυτό διαμορφώνει κλίμα αμοι-
βαίου σεβασμού στην τάξη και 
περνάει το μήνυμα ότι τo σχο-
λείο ανήκει στους μαθητές του 
και αποτελεί ένα φιλόξενο πε-
ριβάλλον. 

• Υιοθετεί τη θέση ότι όλοι οι μα-
θητές μπορούν να επιτύχουν 
στο σχολείο και να έχουν λει-
τουργική συμπεριφορά. Δεν κά- 
νει διακρίσεις και μεταχειρίζε-
ται όλους τους μαθητές με τον 
ίδιο σεβασμό. 

• Έχει ενεργή παρουσία στον χώ-
ρο του σχολείου, είναι διαθέσι-
μος για τη διαχείριση ιδιαίτε-
ρων, σοβαρών ή μη, καταστά-
σεων και δείχνει ενδιαφέρον 
για τους μαθητές. 

• Προσπαθεί να κατανοεί τις διά- 
φορες μορφές συμπεριφοράς 
των μαθητών, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο αυτές εκδηλώνονται 
όσο και το αναπτυξιακό στάδιο 
στο οποίο βρίσκονται οι μαθη-
τές, ώστε να προσαρμόζει κα-
τάλληλα τις παιδαγωγικές του 
παρεμβάσεις. 

• Λειτουργεί ως θετικό πρότυπο 
συμπεριφοράς. 

• Φροντίζει για την επαγγελματι-
κή και προσωπική του εξέλιξη, 
η οποία αποτελεί παράγοντα 
προστασίας απέναντι στον κίν-
δυνο επαγγελματικής εξουθέ-
νωσης και έχει θετικές επιπτώ-
σεις στο έργο του και στους 
μαθητές. 

• Δημιουργεί συνθήκες που επι-
τρέπουν την έκφραση, το μοί-
ρασμα και την επεξεργασία των 
συναισθημάτων. Η παρακολού-
θηση σχετικών εκπαιδευτικών 
και επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων που διενεργούν αρμόδιοι 
φορείς μπορεί να βοηθήσει αυτή 
την προσπάθεια. 

• Προωθεί την ομαδικότητα 
στην τάξη και το σχολείο και 
αξιοποιεί ομαδοσυνεργατικές 
μεθόδους. Η αξιοποίηση των 
ομάδων στην εκπαιδευτική δια- 
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δικασία έχει αποδειχθεί πολλα-
πλά επωφελής για τη λειτουρ-
γία ολόκληρης της σχολικής 
κοινότητας. 

• Προάγει ένα ουσιαστικό σχετί-
ζεσθαι μεταξύ όλων των μελών 
της σχολικής κοινότητας.

• Εφαρμόζει προγράμματα πρό-
ληψης και αγωγής υγείας. Τα 
προγράμματα αυτά καλλιεργούν 
βασικές προσωπικές και διαπρο-
σωπικές δεξιότητες, όπως την 
αποτελεσματική επικοινωνία, 
την έκφραση συναισθημάτων, 
την επίλυση προβλημάτων, την 
επίλυση συγκρούσεων, τη δια-
χείριση του θυμού κ.ά. Η εφαρ-
μογή τους συμβάλλει στη δημι-
ουργία θετικού κλίματος τόσο 
στην τάξη όσο και στην ευρύτε-
ρη σχολική κοινότητα. Επιπλέ-
ον, έρευνες έχουν δείξει ότι τα 
προγράμματα αυτά έχουν μα-
κροχρόνια θετικά αποτελέσματα 
στη μείωση των αποβολών και 
της παραβατικότητας. 

• Στηρίζει τους μαθητές κατά τη 
μετάβασή τους από τη μια σχο-
λική βαθμίδα στην άλλη. 

• Επιδιώκει να συζητούνται ανοι-
χτά τα θέματα ασφάλειας στον 

Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να 
διαμορφώνεται κοινή στάση και 
πολιτική. Η συζήτηση αυτή χρει-
άζεται να αφορά και την καθιέ-
ρωση διαδικασιών μέσα από τις 
οποίες οι μαθητές θα αισθάνο-
νται ασφαλείς να μοιραστούν τις 
ανησυχίες τους ή να αναφέρουν 
περιστατικά. 

• Συζητά ανοικτά τα ζητήματα ασ- 
φάλειας με τους μαθητές, καθι-
στώντας σαφείς τους κανόνες 
και τα όρια. Ενθαρρύνει τους μα-
θητές να μοιραστούν ανησυχίες 
ή να αναφέρουν δυσκολίες και 
περιστατικά, να συνειδητοποιή-
σουν ότι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι 
για τις πράξεις τους και ότι η τή-
ρηση των κανόνων και των ορί-
ων επαφίεται σε όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. 

• Επιδιώκει τη συμμετοχή των 
γονιών στη ζωή του σχολείου. 
Οι μαθητές των οποίων οι γο-
νείς συμμετέχουν ενεργά στην 
εξέλιξή τους εντός και εκτός 
σχολείου παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερες πιθανότητες για σχολική 
επιτυχία και αποχή από αντικοι-
νωνικές μορφές συμπεριφοράς. 

• Μεριμνά για την ανάπτυξη ε- 
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νός δικτύου επικοινωνίας και 
συνεργασίας ανάμεσα στην το-
πική κοινωνία και τη σχολική 
κοινότητα. 

• Διενεργεί ενεργητικές εφημε-
ρίες. 

• Δηλώνει σαφώς και εμπρά-
κτως την απόλυτη αντίθεσή 
του στην κατοχή και χρήση αλ-
κοόλ, ψυχοτρόπων ουσιών ή 
αντικειμένων που θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν από 
τους μαθητές ως όπλα. 

• Εφόσον χρειαστεί να επιβάλλει 
κυρώσεις για μια πράξη, φρο-
ντίζει αυτές να μην είναι δυσα-
νάλογες και να βοηθούν τους 
μαθητές να μάθουν από τα λά-
θη τους και να αναπτύξουν νέ-
ες δεξιότητες και εναλλακτικές 
μορφές συμπεριφοράς. 

• Φροντίζει να πάρει βοήθεια και 
υποστήριξη από εξειδικευμέ-
νους φορείς για την αντιμετώ-
πιση δύσκολων καταστάσεων 
στον χώρο του σχολείου ή για 
τη στήριξη μαθητών με δυσλει-
τουργικές μορφές συμπεριφο-
ράς. 

• Εντοπίζει τα παραμελημένα ή 
κακοποιημένα παιδιά και, σε 

συνεργασία με τη διεύθυνση 
του σχολείου, φροντίζει για την 
υποστήριξη αυτών και των οι-
κογενειών τους από εξειδικευ-
μένους φορείς. Κατά τη δια-
δικασία αυτή είναι απολύτως 
αναγκαίο να διασφαλίζεται ο 
σεβασμός στην ιδιωτική ζωή 
και το απόρρητο.
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Οι ομάδες στην τάξη και το σχολείο

Οι ομάδες συμβάλλουν στο χτίσιμο θετικού κλίματος στην τάξη, 
αφού τα παιδιά γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους και μαθαίνουν 
να σχετίζονται. Διευκολύνουν την έκφραση των συναισθημάτων 
και των διαφορετικών απόψεων με τρόπο ενεργό και συμμετοχικό. 
Η έκφραση αναγκών και φόβων στο ασφαλές πλαίσιο της ομάδας 
μειώνει τις πιθανότητες για εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών.

Οι ομάδες συμβάλλουν, επίσης, στην ένταξη των παιδιών στην 
τάξη και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Τα παιδιά μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε ομάδες ανακαλύπτουν τα κοινά 
σημεία και τις διαφορές τους, ενώ μαθαίνουν να αποδέχονται τη 
διαφορετικότητα. Μέσα από τις ομάδες ενισχύονται η αλληλεγγύη 
και η συνεργατικότητα, μειώνονται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η 
εχθρικότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν περισσότερο στο 
«εμείς» παρά στο «εγώ».

Οι εναλλαγές στη σύνθεση των ομάδων περιορίζουν ενδεχόμενη 
αντίσταση των παιδιών να σχετιστούν με κάποιους από τους 
συμμαθητές τους, σπάζοντας τα στερεότυπα. Η δουλειά σε ομάδες 
ενισχύει την αυτενέργεια των μαθητών και πολλαπλασιάζει την 
παραγωγή έργου.

Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να γνωρίζει πώς να συντονίζει την 
ομάδα στην τάξη και να λειτουργεί ως καταλύτης κατά τις ομαδικές 
διεργασίες.
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Ο ρόλος των μαθητών:  
σύμμαχοι για ένα 
ασφαλές σχολείο

Οι μαθητές μπορούν να παί-
ξουν ουσιαστικό ρόλο στη δημι-
ουργία ασφαλούς σχολείου. Εί-
ναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί 
να τους ενθαρρύνουν να μιλούν 
στους ίδιους και στις οικογένειές 
τους για τα θέματα που τους απα-
σχολούν σχετικά με την ασφάλεια 
τη δική τους και των συμμαθη-
τών τους. Οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούν επίσης να τους προσφέρουν 
πρακτική καθοδήγηση σχετικά 
με το πώς θα συμβάλουν στην 
προσπάθεια για ένα ασφαλές σχο-
λείο, ζητώντας απο τους μαθητές:
• Να τηρούν τους κανόνες και να 

σέβονται τις αξίες του σχολεί-
ου. 

• Να ακούν τους φίλους τους και 
να μοιράζονται μαζί τους συ-
ναισθήματα και σκέψεις. 

• Να  ενθαρρύνουν τους φίλους 
τους να αναζητούν βοήθεια 
από έναν ενήλικα που εμπι-
στεύονται, όταν αντιμετωπί-
ζουν σημαντικά προβλήμα-
τα και δυσκολίες και βιώνουν 
έντονα συναισθήματα θυμού, 

φόβου, άγχους, στεναχώριας.
• Να μοιραστούν τις ανησυχί-

ες με τους γονείς τους ή έναν 
έμπιστό τους ενήλικο και να 
ζητήσουν βοήθεια, εάν ανησυ-
χούν πολύ για κάποιον φίλο 
τους.

• Να υποστηρίζουν ή να συμμε-
τέχουν σε σχολικές δραστηρι-
ότητες και πρωτοβουλίες που 
καταπολεμούν τη βία, όπως 
προγράμματα πρόληψης ή 
ομάδες διαμεσολάβησης ομο-
τίμων. Να βοηθούν στην ορ-
γάνωση δραστηριοτήτων που 
προωθούν την κατανόηση, την 
αποδοχή των ατομικών διαφο-
ρών και την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου.

• Να εφαρμόζουν τις νέες δεξιό-
τητες που αποκτούν μέσα από 
τη συμμετοχή σε προγράμμα-
τα, όπως τα παραπάνω, και σε 
άλλους χώρους, όπως στο σπί-
τι, στη γειτονιά και στην κοινό-
τητα. 

• Να παίρνουν μέρος στον σχε-
διασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση του Σχεδίου Πρό-
ληψης και Αντιμετώπισης (βλ. 
σελ. 31) στο σχολείο τους. Να 
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συνεργάζονται με τους εκπαι-
δευτικούς και το διοικητικό 
προσωπικό στη διαμόρφωση 
και αξιοποίηση μιας διαδικα-
σίας η οποία θα επιτρέπει σε 
όλους να αναφέρουν με ασφά-
λεια περιστατικά απειλών, εκ-
φοβισμού, κατοχής αντικειμέ-
νων που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως όπλα, διακίνησης 
εξαρτησιογόνων ουσιών, βαν-
δαλισμών κ.ά. στον χώρο του 
σχολείου. 

• Να αξιοποιούν τα συμβούλια 
της τάξης και του σχολείου. 
Να oργανώσουν μια συνέλευ-
ση, καλώντας τους εκπαιδευτι-
κούς του σχολείου και άλλους ει-
δικούς, για να μοιραστούν ιδέες 
σχετικά με το πώς μπορούν να 
αντιμετωπιστούν η βία, οι απει-
λές και ο εκφοβισμός. 

• Να μην κοροϊδεύουν και να 
μην εκφοβίζουν τους συμμα-
θητές τους. 

• Να προσφέρουν υποστήριξη 
στους μικρότερους συμμαθη-
τές τους. Να λειτουργούν για 
αυτούς ως πρότυπα και να 
τους προσφέρουν καθοδήγη-
ση. 

• Να εκφράζουν τον θυμό τους, 
χωρίς να βλάπτουν λεκτικά ή 
σωματικά τον εαυτό τους και 
τους άλλους. 

• Να αναλαμβάνουν την ευθύνη 
των πράξεών τους. 

• Να αποφεύγουν τα πλήθη όταν 
ξεσπούν καυγάδες.
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Διαχείριση θυμού και συγκρούσεων

Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα όπως όλα τα άλλα. Είναι η διέξοδος 
που βρίσκουν οι εσωτερικές μας εντάσεις και φανερώνει ζωντάνια 
και δύναμη. Συχνά αποτελεί μίγμα άλλων συναισθημάτων, όπως ο 
πόνος, το άγχος κ.ά., και για αυτό είναι έντονος. Όταν η έντασή του 
είναι χαμηλή, μπορεί ευκολότερα να εξωτερικευτεί με κοινωνικά 
αποδεκτό τρόπο. Όταν έχει μεγάλη ένταση ή διάρκεια, μπορεί 
να εκφραστεί με πράξεις ή λέξεις που οδηγούν σε συγκρούσεις, 
προσβολές, επιθετικότητα, τραυματισμούς ή πληγώνουν 
συναισθηματικά τους άλλους. Για αυτό χρειάζεται να μάθουμε να 
αναγνωρίζουμε εγκαίρως τον θυμό μας πριν γίνει ανεξέλεγκτος.

Η διαχείριση του θυμού είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται 
με στόχο να εκφράζεται ο θυμός λειτουργικά, χωρίς να γίνεται 
καταστροφικός για τους άλλους ή για το ίδιο το άτομο. Το πρώτο 
βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή του ως φυσιολογικού 
συναισθήματος που όλοι νιώθουμε. Τα βήματα μέσα από τα οποία 
γίνεται η διαχείριση του θυμού και η επίλυση των συγκρούσεων 
είναι σε αδρές γραμμές τα ακόλουθα:

ñ Ονοματίζω το συμβάν που προκάλεσε τον θυμό μου.

ñ Ονοματίζω τα συναισθήματα που μου προκάλεσε το συμβάν.

ñ Εκφράζω την ανάγκη μου.

ñ Διατυπώνω την ανάγκη μου ως αίτημα προς τους γύρω μου.

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν κατάλληλη 
εκπαίδευση στη διαχείριση του θυμού και στην επίλυση 
συγκρούσεων, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τα παραπάνω 
βήματα σε πραγματικές καταστάσεις στο σχολείο.
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Η σχολική διαμεσολάβηση

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία μέσα από την 
οποία οι συγκρούσεις, οι εντάσεις και οι παρενοχλήσεις μεταξύ 
μαθητών επιδιώκεται να επιλύονται με τρόπο ειρηνικό. Η επίλυση 
επιτυγχάνεται με τη συνδρομή κατάλληλα εκπαιδευμένων 
εκπαιδευτικών και μαθητών που ονομάζονται «μεσολαβητές», και 
βοηθούν ώστε οι εμπλεκόμενοι να ακούσουν με προσοχή και να 
κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Στόχος της διαδικασίας είναι να 
καταλήξει σε μια συμφωνία, ώστε να μην επαναληφθεί η επιθετική ή 
προσβλητική συμπεριφορά στο μέλλον.

Υπεύθυνοι για τη διαδικασία σχολικής διαμεσολάβησης είναι οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου που έχουν λάβει σχετική βιωματική 
εκπαίδευση από εξειδικευμένους φορείς ή επαγγελματίες. Στη 
συνέχεια, αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση μαθητές που έχουν 
εκπαιδευτεί ειδικά για αυτόν τον ρόλο. Η ομάδα των μαθητών-
μεσολαβητών συναντιέται τακτικά, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει 
νέο περιστατικό που χρειάζεται να διαχειριστεί, για να συζητήσει 
άλλα θέματα, όπως η πορεία των διαμεσολαβήσεων, η οργάνωση 
επιμορφώσεων της σχολικής κοινότητας, η εποπτεία κ.λπ.

Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 στις ΗΠΑ 
και τον Καναδά και εφαρμόζεται εδώ και μερικά χρόνια και στην 
Ελλάδα. Η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων διαμεσολάβησης από 
μαθητές και εκπαιδευτικούς αναφέρεται σε εγκύκλιο που εκδόθηκε 
από το Υπουργείο Παιδείας το 2011.
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Ο ρόλος των γονιών 
και κηδεμόνων: 
σύμμαχοι για ένα 
ασφαλές σχολείο

Στην προσπάθεια για ασφα-
λές σχολείο είναι σημαντικό οι εκ-
παιδευτικοί να επιδιώκουν τη συ-
στηματική και ουσιαστική επι-
κοινωνία με τους γονείς ή τους 
κηδεμόνες. Η καλή επικοινωνία 
προϋποθέτει θετικό και ασφαλές 
κλίμα, ώστε ο γονιός να νιώθει 
άνετα να μοιραστεί τις αγωνίες 
και τις ανησυχίες του για το παιδί 
του. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται 
να είναι σε θέση να κάνουν ενερ-
γητική ακρόαση, με προσοχή, εν-
διαφέρον, χωρίς κριτική και προ-
κατάληψη. Στόχος είναι η δημι-
ουργία συμμαχίας, ώστε ο γονιός 
να πάρει το μήνυμα ότι το σχο-
λείο είναι δίπλα του και θα τον βο-
ηθήσει, και όχι απέναντί του.

Όταν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 
απαραίτητο να θίξουν σημαντικά 
κατά τη γνώμη τους ζητήματα που 
αφορούν τη συμπεριφορά του μα-
θητή στο σχολείο, χρειάζεται να 
εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος και 
κατάλληλος χώρος, ώστε η συζήτη-
ση με τους γονείς ή κηδεμόνες να 

είναι ουσιαστική. Η συζήτηση είναι 
σημαντικό να αρχίζει με την ανα-
γνώριση των θετικών σημείων στη 
συμπεριφορά και τη σχολική επίδο-
ση του μαθητή και στη συνέχεια να 
περιστρέφεται γύρω από την πιθα-
νώς δυσλειτουργική συμπεριφορά 
του. Τα σχόλια των εκπαιδευτικών 
πρέπει να βασίζονται στην προσε-
κτική και για ικανό διάστημα πα-
ρατήρηση της συμπεριφοράς του 
μαθητή. Απαραίτητο είναι να δια-
σφαλίζεται το απόρρητο της συζή-
τησης.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενι-
σχύσει τον γονιό ή κηδεμόνα στον 
ρόλο του, ενθαρρύνοντάς τον:
• Να ακούει το παιδί του ενεργη-

τικά. 
• Να το εμπλέκει στον καθορι-

σμό των κανόνων συμπεριφο-
ράς στο σπίτι. 

• Να το διαβεβαιώνει ότι μπορεί 
πάντα να αναζητήσει βοήθεια 
από τον ίδιο ή από κάποιον άλ-
λον ενήλικο που εμπιστεύεται. 

• Να συζητάει με το παιδί του 
για θέματα πολιτικής και ασφά-
λειας του σχολείου, να του δεί-
χνει ότι υποστηρίζει τους κανό-
νες ασφάλειας που ισχύουν και 
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να του εξηγεί τους λόγους. 
• Να συζητάει με το παιδί για τη 

βία στην τηλεόραση και στην 
κοινωνία και για τις επιπτώ-
σεις της. 

• Να δείχνει στο παιδί του κοινω-
νικά αποδεκτούς τρόπους επί-
λυσης διαφωνιών και συγκρού-
σεων, όπως η συζήτηση, και να 
το ενισχύει όταν καταφέρνει να 
τους εφαρμόσει. 

• Να είναι υποστηρικτικός απέ-
ναντι στο παιδί και ανοικτός 
στο να αναζητήσει βοήθεια ή 
να απευθυνθεί σε εξειδικευμέ-
νο φορέα, εφόσον χρειαστεί. 

• Να ενισχύει τον σεβασμό και 
την αποδοχή του παιδιού απέ-
ναντι στη διαφορετικότητα, τη 
δική του και των άλλων. 

• Να συμμετέχει ουσιαστικά στη 
σχολική ζωή του παιδιού του, 
διατηρώντας συχνή επικοινω-
νία με το σχολείο, λαμβάνοντας 
μέρος σε δραστηριότητες του 
σχολείου για γονείς και επικοι-
νωνώντας ανοικτά με τους άλ-
λους γονείς.

Η ενεργητική ακρόαση 

Ο όρος ενεργητική ακρόαση σημαίνει ότι με τη φυσική παρουσία 
του και μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, ο γονιός/
κηδεμόνας δίνει το μήνυμα ότι ακούει, παρακολουθεί προσεκτικά 
και διευκολύνει το παιδί του να μιλήσει ανοιχτά και να εκφράσει 
τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του, αποδίδοντάς του αξία και 
σεβασμό.



Μερικές φορές οι συνθήκες 
που επικρατούν στο σχο-

λείο, πράξεις - ενίοτε με καλή 
πρόθεση- παραλείψεις ή διάφο-
ρες μορφές συμπεριφοράς, απο-
δυναμώνουν το κλίμα ασφάλειας 
και ευνοούν την εκδήλωση επι-
θετικότητας και την παραβατικό-
τητα. Επιβαρυντικοί παράγοντες 
μπορεί να είναι τα ακόλουθα:
• ΄Ελλειψη συγκεκριμένου πλαι-

σίου λειτουργίας του σχολείου. 
• Αντιφατικά ή συγκεχυμένα μη-

νύματα σχετικά με τις αξίες, 
τους κανόνες και τα όρια που 
υιοθετεί το σχολείο, και τις συ-
νέπειες που επισύρει η παραβί-
ασή τους. 

• Επιτρεπτικότητα ή ανοχή απέ-
ναντι σε επικίνδυνες μορφές 
συμπεριφοράς που εκδηλώνο-
νται στον χώρο του σχολείου, εί-
τε από το προσωπικό είτε από 
τους μαθητές, όπως η άσκηση 
βίας, η επιθετικότητα, η χρήση 
απειλών, η χρήση ουσιών, πα-
ράνομες συναλλαγές, τα τυχε-
ρά παιχνίδια, η ύπαρξη συμμορι-
ών, η κατοχή αντικειμένων που 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 
όπλα, η ανεξέλεγκτη χρήση του 
διαδικτύου, το κάπνισμα, οι φή-
μες για εκβιασμούς, οι απειλές 
μέσω διαδικτύου κ.ά. 

ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 
ΠΑΡΑΓΟ-
ΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΤΟ ΑΠΟΔΥ-
ΝΑΜΩΝΟΥΝ
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ου της συνοψίζεται στη φράση 
του Kurt Lewin (1980): «Η ομά-
δα μπορεί να θεωρηθεί ως ‘βιο-
ψία’ του πλαισίου στο οποίο εί-
ναι ενταγμένη». 

• Μη έγκαιρη παραπομπή μαθη-
τών σε εξειδικευμένους φορείς 
για τη διάγνωση και αντιμετώ-
πιση δυσλειτουργικών συμπε-
ριφορών, μαθησιακών ή ψυχι-
κών (π.χ. δυσλεξία, Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας, κατάθλιψη 
κ.ά.). Ενώ η έγκαιρη παρέμβαση 
συνδέεται με την εμφάνιση θετι-
κών αλλαγών στη συμπεριφορά 
και στην επίδοση των μαθητών, 
η παραμέληση μπορεί να οδηγή-
σει σε κλιμάκωση των αρνητι-
κών συμπεριφορών, όπως σχο-
λική διακοπή, παραβατικότητα, 
χρήση ουσιών, ψυχιατρικές δια-
ταραχές κ.ά. 

• Μη αξιοποίηση θεσμών και δο-
μών του Υπουργείου Παιδείας 
που μπορούν να προσφέρουν 
ουσιαστική βοήθεια σε θέματα 
ασφάλειας, όπως οι Σχολικοί 
Σύμβουλοι, οι Συμβουλευτικοί 
Σταθμοί Νέων και τα Γραφεία 
Αγωγής Υγείας. 

• Διαχωρισμός και κατηγοριοποί- 
ηση των ατόμων λόγω της δι-
αφορετικότητάς τους και από-
δοση αρνητικών στερεοτύπων 
στους μαθητές: «επιμελής - τε-24

• Πλημμελείς ή ελλιπείς εφη-
μερίες και γενικά μη εμφανής 
παρουσία των εκπαιδευτικών 
στον χώρο του σχολείου. Τα 
πολλά «μάτια» μέσα στο σχο-
λείο περνούν το μήνυμα ότι 
υπάρχουν όρια και φροντίδα 
και ότι η ασφάλεια του σχολεί-
ου είναι ευθύνη όλων. 

• Συσσωρευμένη κόπωση ή ση-
μαντικές προσωπικές δυσκο-
λίες των εκπαιδευτικών κα-
θώς και μη λειτουργικές συ-
μπεριφορές τους. 

• Αυταρχική συμπεριφορά και 
άνιση μεταχείριση μαθητών, 
από την πλευρά των εκπαι-
δευτικών είναι πιθανό να δη-
μιουργήσουν εντάσεις και 
εξιλαστήρια θύματα και να 
οδηγήσουν σε επιθετικές 
αντιδράσεις. 

• Κακή επικοινωνία και αρνη-
τικό κλίμα στον Σύλλογο Δι-
δασκόντων επηρεάζει αρνη- 
τικά τις σχέσεις σε όλα τα 
επίπεδα του σχολείου. Η συ-
νειδητοποίηση ότι η διεργα-
σία που αναπτύσσεται σε μια 
ομάδα αντικατοπτρίζει τη δυ-
ναμική του ευρύτερου πλαισί-
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μπέλης», «καλός μαθητής - κα-
κός μαθητής» κ.ά.

• Υποβάθμιση αξιών, όπως η 
μόρφωση, η προσωπική αξία, η 
αξιοκρατία, η τιμιότητα. Έμφα-
ση σε μια ζωή που εξιδανικεύει 
την απόκτηση υλικών αγαθών 
με οποιαδήποτε μέσα. 

• Απουσία νοηματοδότησης της 
εκπαιδευτικής εμπειρίας και 
διαδικασίας, η οποία αφαιρεί 
τόσο από τους εκπαιδευτικούς 
όσο και από τους μαθητές το 
ενδιαφέρον και το κίνητρο για 
το σχολείο. Πιθανόν αυτό να 
συνδέεται με το ότι οι μαθητές 
δεν εκπαιδεύονται στο να δί-
νουν νόημα στα βιώματά τους, 
πράγμα που ίσως συνεχίσουν 
να κάνουν και ως ενήλικες. 

• Μη αξιοποίηση του διοικητι-
κού προσωπικού του σχολείου, 
το οποίο έρχεται καθημερινά 
σε επαφή με τα παιδιά και θα 
μπορούσε να προσφέρει πολύ-
τιμη βοήθεια για ένα ασφαλές 
σχολείο. 

• Διαρροή μαθητών, συχνά κενά 
στο πρόγραμμα και κοπάνες, 
ελλιπής ή μη έγκαιρη ενημέρω-
ση των γονέων και κηδεμόνων 

για τις απουσίες των μαθητών. 
• Σημαντικές ελλείψεις εκπαι-

δευτικού, διοικητικού και άλ-
λου προσωπικού. 

• Μεγάλος αριθμός μαθητών ανά 
τμήμα ή συνολικά στο σχολείο. 

• Κακή κατάσταση των εγκατα-
στάσεων, όπως έλλειψη καθα-
ριότητας, φροντίδας και σω-
στής υγιεινής, προβλήματα υλι-
κοτεχνικής υποδομής κ.ά.
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ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΣΗΜΑΔΙΑ

«Γιατί δεν καταλάβαμε ότι θα 
συνέβαινε;» Ύστερα από 

την εκδήλωση ενός περιστατικού 
βίας, παραβατικότητας ή χρήσης 
ουσιών στο σχολείο, το ερώτημα 
αυτό στριφογυρνάει στο μυαλό 
μας. Όχι τόσο για να καταλογίσου-
με ευθύνες, όσο για να κατανοή-
σουμε τι μπορούμε να κάνουμε, 
ώστε να μην ξανασυμβεί. Αναρω-
τιόμαστε μήπως χάσαμε την ευ-
καιρία να βοηθήσουμε τους μαθη-
τές εγκαίρως και να αποφύγουμε 
να φτάσουμε ως εδώ.

Η απουσία προστατευτικών πα-
ραγόντων, όπως αυτοί που παρου-
σιάστηκαν στις προηγούμενες σε-
λίδες, μαζί με την ύπαρξη επιβαρυ-
ντικών παραγόντων προϊδεάζουν 
για τις περισσότερες περιπτώσεις 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, 
βίας ή παραβατικότητας. Τα σημά-
δια αυτά, εάν εντοπιστούν εγκαί-
ρως, μας δίνουν την ευκαιρία άμε-
σης παρέμβασης.

Ωστόσο, τα προειδοποιητικά ση-
μάδια που αφορούν τον μαθητή, αν 
και αποτελούν ενδείξεις ότι αντιμε-
τωπίζει δυσκολίες και ίσως χρειά-
ζεται βοήθεια, δεν συνεπάγονται 
από μόνα τους την εκδήλωση βίας, 
τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 
και την παραβατικότητα. Οι ενδεί-
ξεις αυτές μπορεί να συνδέονται ή 
να μην συνδέονται με την ύπαρξη 
σοβαρής δυσλειτουργίας. Δεν υπο-
δηλώνουν απαραίτητα ότι ένα παι-
δί έχει την προδιάθεση για μορφές 
συμπεριφοράς που μπορεί να βλά-
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ψουν τον εαυτό του ή τους άλλους.
Η ερμηνεία τους πρέπει να είναι 

ευρύτερη, να λαμβάνει υπόψη την 
ένταση και τη διάρκειά τους, καθώς 
και το οικογενειακό και σχολικό πλαί-
σιο στο οποίο είναι ενταγμένος ο μα-
θητής. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να 
αποφεύγουμε να βάζουμε ταμπέλες 
ή να στιγματίζουμε τους μαθητές, 
βγάζοντας βιαστικά συμπεράσμα-
τα. Μαθητές, για παράδειγμα, που 
εκδηλώνουν επιθετικές μορφές συ-
μπεριφοράς σε μικρή ηλικία, με κα-
τάλληλη υποστήριξη, μπορούν να τις 
περιορίσουν σημαντικά και να υιοθε-
τήσουν νέους τρόπους για να σχετί-
ζονται με τους άλλους. Γνωρίζουμε, 
επίσης, ότι συνήθως οι μαθητές που 
εκδηλώνουν παραβατικές μορφές 
συμπεριφοράς νιώθουν στην πραγ-
ματικότητα παραμελημένοι και θυ-
ματοποιημένοι και ότι μέσα από τη 
συμπεριφορά τους εκφράζουν την 
ανάγκη τους για αποδοχή, αγάπη και 
υποστήριξη.

Οι εκπαιδευτικοί και το υπό-
λοιπο προσωπικό του σχολείου 
βρίσκονται «στην πρώτη γραμ-
μή», σε καθημερινή επαφή με τα 
παιδιά, και διαδραματίζουν πρω-
τεύοντα ρόλο στον εντοπισμό και 

την έγκαιρη παραπομπή των μα-
θητών που έχουν ανάγκη από βο-
ήθεια στις κατάλληλες υπηρεσί-
ες. Έχουν επίσης την ευθύνη να 
αξιοποιήσουν μέσα από τον ρό-
λο τους τις πληροφορίες και τις 
συστάσεις των εξειδικευμένων 
επαγγελματιών, ώστε να υποστη-
ριχθούν κατάλληλα στο σχολείο οι 
μαθητές που έχουν ανάγκη. Στην 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπι-
ση δυσλειτουργικών μορφών συ-
μπεριφοράς, η εξειδικευμένη επι-
μόρφωση μπορεί να βοηθήσει ση-
μαντικά τους εκπαιδευτικούς.

Η εκπαίδευση όλου του προσω-
πικού του σχολείου από αρμόδιους 
φορείς, ώστε να μπορεί να αναγνω-
ρίζει τις προειδοποιητικές συμπε-
ριφορές και να ενεργεί κατάλληλα, 
είναι κρίσιμη για την παροχή άμε-
σης βοήθειας, αλλά και για να γί-
νουν πιθανές διορθωτικές κινήσεις 
που θα λειτουργήσουν προληπτι-
κά για την ασφάλεια του σχολείου. 
Όταν οι προειδοποιητικές ενδείξεις 
αγνοούνται, τα προβλήματα μπορεί 
να κλιμακωθούν, και η αντιμετώπι-
σή τους στο μέλλον να είναι πιο πε-
ρίπλοκη και δύσκολη.
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Πιθανές 
προειδοποιητικές  
συμπεριφορές  
των μαθητών

• Έχουν μειωμένο ενδιαφέρον για 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Εκ- 
δηλώνουν κοινωνική απόσυρ-
ση, απομονώνονται από παρέ-
ες, ομαδικά παιχνίδια και κοι-
νωνικές δραστηριότητες. Φαί-
νεται να βιώνουν μοναξιά και 
απόρριψη. 

• Νιώθουν έντονο άγχος και ανα-
σφάλεια. 

• Έχουν χαμηλή σχολική επίδο-
ση και κίνδυνο να οδηγηθούν σε 
σχολική αποτυχία. Για τη χαμη-
λή σχολική επίδοση χρειάζεται 
να συναξιολογηθούν οι συναι-
σθηματικοί και γνωστικοί ή πε-
ριβαλλοντικοί παράγοντες, ώστε 
να προσδιοριστεί η πραγματική 
φύση του προβλήματος. 

• Παρουσιάζουν σχολική άρνηση 
και κάνουν πολλές απουσίες.

• Εκφράζουν υπερβολική βία σε 
γραπτά και ζωγραφιές, η οποία 
κατευθύνεται σε συγκεκριμέ-
να άτομα (μέλη της οικογένει-
ας, συμμαθητές, άλλους ενήλι-

κες) με επίμονο τρόπο. Για να 
αποφευχθεί η πιθανότητα πα-
ρερμηνείας τέτοιων ενδείξεων, 
χρειάζεται η συμβουλή εξειδι-
κευμένου επαγγελματία, όπως 
σχολικού ψυχολόγου ή σχολικού 
συμβούλου. 

• Εκφράζουν ανεξέλεγκτο θυμό 
και έντονη οργή για φαινομενι-
κά ασήμαντες αιτίες και ερεθί-
σματα, με φραστικές επιθέσεις, 
βρισιές, προσβολές, απειλές, και 
εκδηλώνουν παρορμητική συ-
μπεριφορά και βία. 

• Παρουσιάζουν χρονίζοντα θέμα-
τα συμπεριφοράς και πειθαρχί-
ας τόσο στο σχολείο όσο και στο 
σπίτι, τα οποία μπορεί να υπο-
δηλώνουν ότι οι συναισθηματι-
κές τους ανάγκες δεν βρίσκουν 
ανταπόκριση. 

• Παρουσιάζουν συστηματικά 
υπνηλία, ιδίως τις πρώτες σχολι-
κές ώρες.

• Εκτός από τα παραπάνω προ-
ειδοποιητικά σημάδια, οι μα-
θητές μπορεί να εμφανίζουν 
συγχρόνως και άλλες δυσκο-
λίες, όπως μαθησιακές, ή να 
εκδηλώσουν ψυχοσωματικά 
συμπτώματα, όπως πονοκε-
φάλους, πόνους στην κοιλιά, 
διαταραχές ύπνου, ενούρηση, 
φοβίες, κατάθλιψη, ακόμα και 
απόπειρες αυτοκτονίας κ.ά., 
για τα οποία δεν έχουν λάβει 
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εξειδικευμένη υποστήριξη.
• Έρευνες δείχνουν ότι όσο μι-

κρότερη είναι η ηλικία εμφάνι-
σης των πρώιμων προειδοποι-
ητικών συμπεριφορών τόσο 
αυξάνει η πιθανότητα για χρή-
ση ουσιών και βίαιη συμπερι-
φορά στο μέλλον. 

Αξιοποιώντας τα 
προειδοποιητικά 
σημάδια

Ένα μόνο προειδοποιητικό ση-
μάδι δεν αποτελεί παράγοντα 
πρόγνωσης ότι ένας μαθητής θα 
εκδηλώσει βλαπτικές μορφές συ-
μπεριφοράς. Κάθε μαθητής μπο-
ρεί με την κατάλληλη υποστήριξη 
να διαχειριστεί δυσάρεστα συναι-
σθήματα και δύσκολες εμπειρίες 
και να τις αξιοποιήσει θετικά για 
το μέλλον του. Οι ενήλικες χρειά-
ζεται να αντιλαμβάνονται τα προ-
ειδοποιητικά σημάδια, ώστε να 
αντιμετωπίζουν πιθανές δυσλει-
τουργικές συμπεριφορές, πριν 
αυτές κλιμακωθούν σε ενέργειες 
βλαπτικές για το άτομο ή τους γύ-
ρω του. Στην προσπάθεια αυτή το 
σχολείο χρειάζεται:
• Επαναπροσδιορισμό του πλαι-

σίου λειτουργίας του και τήρη-
σή του από όλη τη σχολική κοι-
νότητα. 

• Ειδική εκπαίδευση από αρμό-
διο φορέα γύρω από τα θέμα-
τα ασφάλειας στο σχολείο, με 
έμφαση στον εντοπισμό προει-
δοποιητικών σημαδιών και την 
αντιμετώπισή τους. Συναντή-
σεις ολόκληρης της σχολικής 
κοινότητας βοηθούν επίσης 
στην ευαισθητοποίηση, ανταλ-
λαγή απόψεων και προβλημα-
τισμών πάνω στο θέμα. 

• Ορισμό συντονιστών εκπαι-
δευτικών οι οποίοι θα ενθαρ-
ρύνουν το προσωπικό του 
σχολείου να παρατηρεί και να 
εντοπίζει τα προειδοποιητικά 
σημάδια. 

• Δικτύωση του σχολείου με 
εξειδικευμένους φορείς για 
την έγκαιρη αξιολόγηση σοβα-
ρών μαθησιακών δυσκολιών 
και δυσλειτουργικών συμπερι-
φορών των μαθητών. 

• Διαμόρφωση μιας διαδικασίας 
που θα μπορεί να ακολουθή-
σουν τόσο το προσωπικό όσο 
και οι μαθητές για να αναφέ-
ρουν ανησυχίες και προβλημα-
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τισμούς. Σε κάποια σχολεία το 
πρώτο πρόσωπο αναφοράς εί-
ναι ο Διευθυντής της σχολικής 
μονάδας, ο οποίος, για σοβαρά 
θέματα, επικοινωνεί με την οι-
κογένεια του μαθητή, τον σχο-
λικό σύμβουλο ή/και με κά-
ποιον εξειδικευμένο επαγγελ-
ματία. 

• Άμεσα μέτρα για τη διευθέτη-
ση ζητημάτων σχετικών με τη 
λειτουργία του σχολειού, εφό-
σον διαπιστωθεί ότι αυτά ευ-
θύνονται για την προβληματι-
κή συμπεριφορά του μαθητή ή 
την επιδεινώνουν. 

• Συχνά, είναι δύσκολο για όλα 
τα μέλη της σχολικής κοινό-
τητας να αποδεχθούν ότι ένας 
μαθητής χρειάζεται βοήθεια. Η 
προσεκτική αντιμετώπιση της 
αντίστασης και της άρνησης 
του προβλήματος είναι προϋ-
πόθεση, για να διασφαλιστεί η 
παροχή βοήθειας σε όλους όσοι 
τη χρειάζονται, μαθητές, γο-
νείς, εκπαιδευτικούς.



Πολύ σημαντικό βήμα για ένα 
ασφαλές σχολείο είναι να δι-

αμορφωθεί ένα καταγεγραμμένο 
Σχέδιο Πρόληψης και Αντιμετώ-
πισης, το οποίο θα περιλαμβάνει 
περιγραφή των προειδοποιητι-
κών σημαδιών, προτάσεις αποτε-
λεσματικών παρεμβάσεων για 
την αντιμετώπιση περιστατικών 
ή καταστάσεων κρίσης και στρα-
τηγικές πρόληψης. Το σχέδιο 
χρειάζεται να αντανακλά τις ιδι-
αίτερες ανάγκες των εκπαιδευ-
τικών, μαθητών και οικογενειών 
κάθε σχολικής κοινότητας, καθώς 
και της τοπικής κοινωνίας.

Η Ομάδα και  
το Σχέδιο Πρόληψης  
και Αντιμετώπισης

Αρχικά σχηματίζεται μια Ομά-
δα Πρόληψης και Αντιμετώπισης, 
αρμόδια για τη συγκρότηση και 
εφαρμογή του σχεδίου. Τα μέλη 
της Ομάδας μπορεί να είναι μό-
νιμοι εκπαιδευτικοί του σχολεί-
ου, γενικής και ειδικής αγωγής, 
οι οποίοι συμμετέχουν οικειοθε-
λώς. Οι συναντήσεις της Ομάδας 
είναι τακτικές. Την Ομάδα συντο-
νίζει ο Διευθυντής του σχολείου, 
o οποίος, ως τελικός υπεύθυνος 
για τη λειτουργία του, χρειάζεται 
να είναι ενήμερος και να συμφω-

ΣΧΕΔΙΟ  
ΔΡΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΕΝΑ  
ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟ
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ληλο σημείο τους πίνακες με τις 
απαραίτητες, σε περίπτωση ανά-
γκης, πληροφορίες και οδηγίες 
που υπάρχουν στο παράρτημα 
του Οδηγού.

Η Ομάδα Πρόληψης και Αντι-
μετώπισης λειτουργεί ως σημείο 
αναφοράς για συμπεριφορές ή 
γεγονότα πιθανώς απειλητικά για 
το σχολικό σύστημα, παραβιάσεις 
των κανόνων ή βίαια περιστατικά.  
Πολύ συχνά μαθητές που έχουν 
ανάγκη ή θα ήθελαν να μιλήσουν 
σε κάποιον σιωπούν, διότι δεν 
υφίσταται στο σχολείο το πλαί-
σιο που θα τους επιτρέψει να εκ-
φράσουν τις ανησυχίες τους. Για 
τον λόγο αυτόν η Ομάδα χρειάζε-
ται να προβλέψει διαδικασίες που 
διασφαλίζουν την ανοικτή επι-
κοινωνία και την ασφαλή αναφο-
ρά ανησυχητικών ή επικίνδυνων 
συμπεριφορών, με σεβασμό στο 
απόρρητο και εντός του πλαισίου 
που ορίζει ο νόμος.

Η Ομάδα δικτυώνεται με φο-
ρείς στους οποίους μπορεί να πα-
ραπέμψει περιστατικά μαθητών 
που χρειάζονται υποστήριξη. Επί-
σης, προβλέπει κατανομή αρμοδι-
οτήτων και έναν αποτελεσματικό 
τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των 
μελών της στην περίπτωση που 
σημειωθεί κάποιο περιστατικό το 
οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια της σχολικής κοινό-

νεί με τις ενέργειες που γίνονται. 
Έχει, επίσης, την ευθύνη επικοι-
νωνίας με τις υπηρεσίες και τους 
θεσμούς του Υπουργείου Παιδεί-
ας, όπως τον Σχολικό Σύμβουλο, 
τον Υπεύθυνο του Συμβουλευτι-
κού Σταθμού Νέων και τον Υπεύ-
θυνο Αγωγής Υγείας.

Η Ομάδα ενημερώνει τους γο-
νείς και τους μαθητές για τη λει-
τουργία και τους στόχους της, κα-
θώς και για την ανάγκη κατάρτι-
σης του Σχεδίου Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης. Στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή του σχεδίου είναι 
σημαντικό να συμμετέχει ολόκλη-
ρη η σχολική κοινότητα, ενώ στη 
φάση του σχεδιασμού του μπορεί 
να ζητηθεί και η συνδρομή ειδι-
κών από τον χώρο της εκπαίδευ-
σης ή την ευρύτερη κοινότητα. 
Το Σχέδιο Πρόληψης και Αντιμε-
τώπισης πρέπει να έχει τη στήρι-
ξη των οικογενειών και του Συλ-
λόγου Γονέων και, σαφώς, του 
Συλλόγου Διδασκόντων. Εκτός 
από την τελική διαμόρφωση και 
καταγραφή του Σχεδίου, η Ομά-
δα φροντίζει επίσης να συμπλη-
ρώσει και να αναρτήσει σε κατάλ-



δικτυο υπηρεσιων προληψησ και εγκαιρησ παρεμβασησ
οδηγοσ για ασφαλη σχολεια

τητας.
Όταν προκύπτουν ζητήματα 

με τα οποία χρειάζεται να ασχο-
ληθεί η Ομάδα, ο τρόπος παρέμ-
βασής της πρέπει να σχεδιάζεται, 
αφού διερευνηθεί, αναλυθεί και 
κατανοηθεί το πλαίσιο και εκτι-
μηθούν οι ανάγκες. Στη διαδικα-
σία αυτή λαμβάνονται υπόψη ηλι-
κιακοί, οικογενειακοί, πολιτισμι-
κοί και άλλοι παράγοντες.

Τέλος, παράγοντας κλειδί για 
ένα ασφαλές σχολείο είναι η ενη-
μέρωση και εκπαίδευση τόσο των 
μελών της Ομάδας όσο και των 
υπόλοιπων εργαζομένων στον 
χώρο του σχολείου. Έτσι η Ομά-
δα συμβάλλει στην πρόληψη, τον 
έγκαιρο εντοπισμό και τον χειρι-
σμό περιστατικών και καταστάσε-
ων που μπορεί να προκαλέσουν 
κρίση στο σχολείο.

Πότε χρειάζεται άμεση 
παρέμβαση

Σε αντίθεση με τα προειδοποι-
ητικά σημάδια, τα οποία υπάρχει 
χρόνος να αντιμετωπιστούν από 
την Ομάδα Πρόληψης και Αντι-
μετώπισης, οι εκδηλώσεις βίαιης 

ή επικίνδυνης συμπεριφοράς που 
μπορεί να βλάψουν το ίδιο το άτο-
μο ή τους γύρω του, χρειάζονται 
άμεση παρέμβαση. Συνήθως οι 
εκδηλώσεις αυτές γίνονται αντι-
ληπτές από έναν ή περισσότε-
ρους εργαζόμενους της σχολικής 
κοινότητας, καθώς και από την οι-
κογένεια του μαθητή. Άμεση δρά-
ση επιτάσσουν οι ακόλουθες μορ-
φές συμπεριφοράς των μαθητών:
• Χρήση αλκοόλ ή άλλων ψυχο-

τρόπων ουσιών στο σχολείο ή 
προσέλευση υπό την επήρειά 
τους, γεγονός που μειώνει τον 
αυτοέλεγχο και εκθέτει τους 
μαθητές σε βίαιες και παραβα-
τικές μορφές συμπεριφοράς, 
είτε ως θύτες είτε ως θύματα. 

• Συχνά περιστατικά κλοπών. 
• Συμμετοχή των μαθητών σε 

περιστατικά βίας ως θυτών, 
θυμάτων ή θεατών. 

•  Σύσταση και συμμετοχή σε 
συμμορίες. 

• Άσκηση σωματικής βίας προς 
συμμαθητές, φίλους ή μέλη 
της οικογένειάς τους. 

• Συμμετοχή σε σοβαρά περι-
στατικά φθοράς ξένης περιου-
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σίας, είτε εντός είτε εκτός του 
σχολείου. 

• Ξεσπάσματα έντονης οργής 
για φαινομενικά ασήμαντες αι-
τίες. 

• Κατοχή αντικειμένων που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθούν σε επι-
θετικές ενέργειες. 

• Παράλληλη εμφάνιση αυτοκα-
ταστροφικών συμπεριφορών ή 
απειλών αυτοκτονίας. 

• Διατύπωση συγκεκριμένων α- 
πειλών και σχεδίου για άσκηση 
σοβαρής βίας, (όχι απλώς κε-
νές και γενικευμένες απειλές 
που μπορεί να είναι συνήθης 
αντίδραση θυμού). Αυτό σημαί-
νει ότι οι εμπλεκόμενοι μαθη-
τές περιγράφουν ένα σχέδιο 
με αναφορές σε συγκεκριμένο 
χρόνο, τόπο και τρόπο. Χρειά-
ζεται να ληφθεί υπόψη εάν οι 
μαθητές έχουν πραγματοποιή-
σει απειλές στο παρελθόν ή κα-
τέχουν κάποιο αντικείμενο με 
το οποίο μπορεί να βλάψουν 
τους άλλους ή απειλούν να το 
χρησιμοποιήσουν.

• Η έκφραση έντονων προκατα-
λήψεων, η συμμετοχή σε ομά-
δες μίσους (hates groups) και 

η στοχοποίηση τρίτων λόγω 
φυλής, εθνικότητας, θρησκεύ-
ματος, γλώσσας, φύλου, σεξου-
αλικού προσανατολισμού, εξω-
τερικής εμφάνισης ή κατάστα-
σης της υγείας, σε συνδυασμό 
με άλλους επιβαρυντικούς πα-
ράγοντες, πρέπει να εκλαμ-
βάνονται ως προειδοποιητι-
κά σημάδια, καθώς μπορεί να 
οδηγήσουν σε επιθετική συ-
μπεριφορά απέναντι σε αυτούς 
που θεωρούνται διαφορετικοί.
Σε περιπτώσεις όπως η παρα-

πάνω η μέριμνα για την ασφάλεια 
του μαθητή αποτελεί προτεραι-
ότητα. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες 
πρέπει να ενημερωθούν αμέσως 
και να αναζητηθεί το κατάλληλο 
υποστηρικτικό πλαίσιο για την οι-
κογένεια. Χρειάζεται να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα για την ασφά-
λεια του ίδιου του μαθητή όπως 
και ολόκληρης της σχολικής κοι-
νότητας, σύμφωνα με το Σχέδιο 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης.
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Αντιμετώπιση περιστατικών  
χρήσης ουσιών

Ένα περιστατικό χρήσης ουσιών μέσα στο σχολείο είναι μια από τις 
περιπτώσεις που χρειάζονται άμεση παρέμβαση, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

ñ  Συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών για την κατάσταση του 
μαθητή που κάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (συμπεριφορά, 
επίδοση στα μαθήματα, σχέσεις με τους άλλους).

ñ  Συνάντηση και υποστηρικτική συζήτηση με τον μαθητή. Για τη 
συνάντηση πρέπει να επιλεγεί άτομο που έχει καλή σχέση μαζί 
του και μπορεί να του εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Οι χρήστες ουσιών 
πολύ συχνά προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες ή αρνούνται 
την κατάστασή τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον 
μαθητή είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό και να διατηρούμε 
επιφυλάξεις για τυχόν δικαιολογίες που επικαλείται.

ñ  Ενημέρωση του άμεσου περιβάλλοντός του, γονείς/κηδεμόνες, 
για την κατάσταση, καθώς και για τις πηγές βοήθειας στις οποίες 
μπορούν να απευθυνθούν. Παροχή έντυπου υλικού των 
εγκεκριμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης της εξάρτησης.

ñ  Εφόσον χρειαστεί, υπενθύμιση στον μαθητή και στους οικείους 
του των πηγών βοήθειας ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα.

ñ  Παρακολούθηση της πορείας του μαθητή.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διακοπή της χρήσης απαιτεί 
την υποστήριξη ειδικών. Χρήσιμα τηλέφωνα καταγράφονται στο 
παράρτημα του Οδηγού.
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της κοινότητας. 
• Μέριμνα για την ασφάλεια των 

χώρων, εφόσον χρειάζεται. Δια-
δικασίες εκκένωσης για την 
προστασία των μαθητών και του 
προσωπικού. Ορισμός ασφαλών 
περιοχών συγκέντρωσης. 

• Παροχή άμεσης ιατρικής βοή-
θειας, εφόσον χρειάζεται. 

• Ρύθμιση του κουδουνιού. Σε 
έκτακτες περιπτώσεις το κου-
δούνι πρέπει να χτυπάει με συ-
γκεκριμένο τρόπο, τον οποίο 
μαθητές και εργαζόμενοι του 
σχολείου χρειάζεται να έχουν 
εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουν. 

• Σαφής ενημέρωση όλου του 
προσωπικού για την κατάστα-
ση, ώστε να αποφευχθεί η πα-
ραπληροφόρηση. 

• Εφαρμογή των βημάτων που πε-
ριγράφονται στη συνέχεια και 
αφορούν τον απόηχο της κρίσης.

Παρεμβάσεις στον 
απόηχο μιας σοβαρής 
κρίσης

Μια σοβαρή κρίση σε ένα σχολικό 
σύστημα ενδέχεται να επηρεάσει μα-
κροπρόθεσμα την ψυχολογική κατά-
σταση μαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονιών. Τα μέλη της Ομάδας Πρό-
ληψης και Αντιμετώπισης θα πρέ-
πει να είναι σε θέση να κατανοούν 
και να διαχειρίζονται αποτελεσμα-
τικά τις αντιδράσεις στο στρες. Θα 

Παρεμβάσεις κατά τη 
διάρκεια μιας σοβαρής 
κρίσης

Εκτός από μεμονωμένα περιστα-
τικά βίας, χρήσης ουσιών ή παραβα-
τικότητας, η Ομάδα Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης χρειάζεται να είναι 
προετοιμασμένη, για να αντιμετωπί-
σει και καταστάσεις κρίσης κατά τις 
οποίες απειλείται η ασφάλεια ολό-
κληρου του σχολείου, όπως για παρά-
δειγμα βανδαλισμούς, επιθέσεις που 
καταλήγουν σε τραυματισμούς αλλά 
και φυσικές καταστροφές. Στην πε-
ρίπτωση αυτή χρειάζεται να ακολου-
θηθούν τα παρακάτω βήματα:
• Σύγκλιση της Ομάδας Πρόλη-

ψης και Αντιμετώπισης. 
• Αξιολόγηση της κατάστασης, θε-

μάτων ζωής και ασφάλειας και 
των διαθέσιμων πηγών βοήθειας. 

• Ενεργοποίηση του τρόπου επι-
κοινωνίας που έχει προβλεφθεί 
για καταστάσεις όπως αυτή. 

• Καθορισμός του ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων κάθε μέλους της 
ομάδας με ακριβή σχεδιασμό 
των βημάτων που θα ακολουθη-
θούν στη διάρκεια της κρίσης. 

• Αναζήτηση άμεσης υποστήρι-
ξης από υπηρεσίες και φορείς 
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πρέπει επίσης να μπορούν να αντι-
λαμβάνονται ότι διαφορετικά άτομα 
μπορεί να αντιδράσουν με διαφορε-
τικό τρόπο μπροστά στους βανδα-
λισμούς, τη βία ή την απώλεια. Επί-
σης, είναι σημαντικό να λαμβάνουν 
υπόψη τους αναπτυξιακούς παρά-
γοντες, τα θρησκευτικά πιστεύω και 
τις πολιτισμικές αξίες των εμπλεκο-
μένων. Οι επαγγελματίες τόσο μέ-
σα στον χώρο του σχολείου όσο και 
στην κοινότητα χρειάζεται να υπο-
στηρίξουν τα μέλη της σχολικής κοι-
νότητας που βρίσκονται σε κατάστα-
ση στρες, προσφέροντας:
• Βοήθεια στους γονείς, ώστε να 

κατανοήσουν τις αντιδράσεις 
των μαθητών μετά το περιστα-
τικό. Κάποια από τα συνηθισμέ-
να συμπτώματα των μαθητών 
ύστερα από μια κρίση μπορεί να 
είναι υπερβολικοί και αβάσιμοι 
φόβοι για το μέλλον, προβλήμα-
τα στον ύπνο, θέματα υγείας ή 
δυσκολίες συγκέντρωσης. 

• Στήριξη στους εκπαιδευτικούς 
και στο υπόλοιπο προσωπικό, 
ώστε να κατανοήσουν και να 
διαχειριστούν και οι ίδιοι τις 
αντιδράσεις που τους προκάλε-
σε η κρίση. Η ενημέρωση και 

η υποστήριξη σε στρεσογόνες 
καταστάσεις είναι το ίδιο σημα-
ντική για τους ενήλικους και 
τους μαθητές. 

• Βραχύχρονη ή μακρόχρονη συμ-
βουλευτική υποστήριξη στους 
μαθητές και τους εκπαιδευτι-
κούς, προκειμένου να προσαρ-
μοστούν στις νέες συνθήκες. 

• Κατάλληλη βοήθεια σε όλους 
όσοι εμπλέχτηκαν σε περιστα-
τικά βίας, χρήσης ψυχοδραστι-
κών ουσιών και παραβατικότη-
τας. Είναι σημαντικό οι μαθητές 
που εμπλέκονται σε τέτοιου εί-
δους περιστατικά και να παρα-
μένουν στο σχολείο και να δέχο-
νται εξειδικευμένη υποστήριξη. 

• Στήριξη στους μαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς, όταν υποδέχο-
νται έναν μαθητή που έχει απο-
βληθεί ή για τον οποίον έχει απο-
φασιστεί αλλαγή σχολικού περι-
βάλλοντος. 

• Συνεχής εκπαίδευση των εκπαι-
δευτικών στην επίλυση συγκρού-
σεων, ώστε να αποσοβηθούν ανά-
λογες κρίσεις στο μέλλον. 

• Ενθάρρυνση για αξιοποίηση 
εξωτερικών υποστηρικτικών 
φορέων.
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Οι πληροφορίες και το υλικό 
που συγκεντρώνονται στις 

προηγούμενες σελίδες του Οδη-
γού επιχειρούν να δείξουν ότι οι 
σχολικές κοινότητες μπορούν 
να υποστηριχτούν, ώστε να προ-
λάβουν ή να αντιμετωπίσουν πε-
ριστατικά και καταστάσεις κρί-
σης απειλητικές για την ασφάλειά 
τους, κυρίως με τους ακόλου-
θους τρόπους:
• Με πολιτική και στρατηγική 

για την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση της βίας, οι οποίες 
διαμορφώνονται και εφαρμό-
ζονται με τη συμμετοχή ολό-
κληρης της σχολικής κοινότη-
τας.

• Με εκπαίδευση του εκπαιδευ-
τικού και διοικητικού προσωπι-
κού τους στην αναγνώριση των 
πρώιμων προειδοποιητικών 
συμπεριφορών και στη δια- 
χείριση περιστατικών.

• Με διαμόρφωση διαδικασιών 
που ενθαρρύνουν το προσω-
πικό, τους μαθητές και τους 
γονείς ή κηδεμόνες να εκφρά-
ζουν και να μοιράζονται τους 
προβληματισμούς, τις ανησυ-
χίες, τα όνειρα και τους στό-
χους τους.

• Με εξειδικευμένη και επαρκή 
εξωτερική υποστήριξη από φο-
ρείς της ευρύτερης κοινότη-
τας, όταν αυτό χρειάζεται.
Η καλλιέργεια ψυχοκοινωνι-

κών δεξιοτήτων και αξιών στο 
σχολείο προλαμβάνει συμπεριφο-

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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ρές, όπως η βία, η χρήση ψυχο-
δραστικών ουσιών και η παραβα-
τικότητα. Η σχολική ασφάλεια εί-
ναι υπόθεση όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας, καθώς και 
των επαγγελματιών πρόληψης 
που εφαρμόζουν προγράμματα 
στα σχολεία. 

Ενδυναμώνοντας την πρόλη-
ψη, προσφέροντας βοήθεια για 
την αντιμετώπιση θεμάτων που 
αναδύονται στη σχολική κοινότη-
τα, αλλά, κυρίως, προάγοντας ένα 
ουσιαστικό «σχετίζεσθαι» μεταξύ 
των μελών της, είμαστε στη σω-
στή κατεύθυνση για ένα ασφαλές 
σχολείο.
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Οι τέσσερις πίνακες που ακολουθούν πρέπει να είναι αναρτημένοι 
στο σχολείο και άμεσα προσβάσιμοι από την Ομάδα Πρόληψης 

και Αντιμετώπισης της κρίσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ

ñ Σύγκλιση της Ομάδας Πρόληψης και Αντιμετώπισης.

ñ Αξιολόγηση της κατάστασης και θεμάτων ζωής και ασφάλειας, με 
προτεραιότητα την παροχή ιατρικής βοήθειας, εφόσον χρειάζεται.

ñ Ενεργοποίηση του προβλεπόμενου τρόπου επικοινωνίας σε 
καταστάσεις κρίσης.

ñ Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των μελών της Ομάδας 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης.

ñ Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς.

ñ Μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων.

ñ Εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για μετά την κρίση.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ     ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ................................................................................   ............................

  ................................................................................   ............................

  ................................................................................   ............................

  ................................................................................   ............................
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΚΑΒ ................................................................................................ 166

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ................................................................................ 100

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ .............................................................. 199

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ..............................................210 7793777

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ....................... 1434

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ......................... 1018

Φορεισ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  ........................ 210 8827993 - 210 8839029

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ........................... 210 8701300

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .......................................... 800.11.32.000

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
......................................................................................... 213 2013298

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛ. 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ..................................................................... 210 7710824

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ......210 3604919 - 210 
3604972 



οδηγοσ για ασφαλη σχολεια
δικτυο υπηρεσιων προληψησ και εγκαιρησ παρεμβασησ

42

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ δικτυο προληψησ 
και εγκαιρησ παρεμβασησ κεθεα

Κεντρικό τηλέφωνο ................................210 9212304 / 210 9212961

Υπηρεσίες Πρόληψης .............................210 9212304 / 210 9212961
ñ Τμήμα Πρωτογενούς Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα
ñ Μονάδα Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ
ñ Μονάδα Κοινοτικής Παρέμβασης ΠΗΓΑΣΟΣ

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης

ñ Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ για έφηβους χρήστες 
 .....................................................................................210 8218883 
ñ Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ για νεαρούς ενήλικες 
χρήστες ........................................................................210 6525220 
ñ Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης Προβληματικής χρήσης 
Διαδικτύου ..................................................................210 9212304 

Μεταβατικό Σχολείο ........................................................210 8847520    

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες για εκπαιδευτι-
κούς και επαγγελματίες στην ψυχική υγεία: www.prevention.gr
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“
”

Ο καθένας που νοιάζεται για τα παιδιά 
νοιάζεται για τον τερματισμό της βίας. 

Η σχολική ασφάλεια είναι υπόθεση 
όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας και όλοι χρειάζεται να 
δεσμευτούν για την ενίσχυσή της.




