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          Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 

 

       Οη θξίζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο ζηα ζρνιεία είλαη έλα αλαπφθεπθην 

θαηλφκελν. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε απηά θαινχληαη λα βξνπλ 

ηξφπνπο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

       ηελ παξνχζα έξεπλα πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη θξίζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε έλα ζρνιείν θαη ζηηο δχν βαζκίδεο, Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ απφ ζέκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ έσο πεξηπηψζεηο ζεηζκνχ. Σν δεχηεξν  

πξφβιεκα έξεπλαο είλαη νη δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηα 

ζρνιεία θαη νη νπνίεο ππνλνκεχνπλ ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο θαινχληαη λα ηηο αληηκεησπίδνπλ άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά. 

       Οη ζπγθξνχζεηο είηε είλαη αλάκεζα ζηα παηδηά είηε κεηαμχ γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ είηε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξήδνπλ θαινχ ρεηξηζκνχ 

αληηκεηψπηζεο. Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία καο εζηίαζε ζηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα 

ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο απηψλ  απφ ηνπο δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

       Υξεζηκνπνηήζεθε θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε κφλν ζε 

δηεπζπληέο Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ. Οη απαληήζεηο ηνπο δείρλνπλ 

φηη νη δηεπζπληέο θαηαθεχγνπλ πην ζπρλά ζηνλ ζπκβηβαζκφ γηα λα δψζνπλ 

ιχζεηο ζηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πιεηνλφηεηαο άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο. 

 

Λέξειρ κλειδιά:  

εκπαιδεςηικοί, διεςθςνηήρ, κπίζη, ζύγκποςζη, διασείπιζη ζςγκπούζευν  
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          A B S T R A C T 

 

       Crises and conflicts in schools are an inevitable phenomenon. Teachers 

working in them are required to find ways to effectively manage difficult 

situations in order for the school to operate smoothly and to achieve its 

objectives. 

       The present study describes and analyzes crises occurring in a school on 

both levels of primary and secondary education, ranging from students’ 

behavior to the case of an earthquake. The second research problem 

addressed is the various conflicts that occur within schools that undermine 

their proper functioning which teachers and principals are called upon to deal 

with directly and effectively.  

       Conflicts, either among students or among parents and teachers or 

among teachers themselves require effective resolution. In particular, our 

work has focused on the conflicts among teachers and how these are 

managed by school principals. 

       An appropriate questionnaire was used, which was given only to 

principals of Primary and Secondary Schools (both High schools and 

Lyceums). Their answers indicate that compromise is the technique mostly 

used by principals in order for them to provide solutions to the conflicts 

occurring among teachers in their schools. The results of the present study 

agree with the majority of other relevant studies of Greek and international 

literature. 

 

Key words:  

Teachers, principal, crisis, conflict, conflict resolution  
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       Δ Ι  Α Γ Χ Γ Η 

 

       Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλαο ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ έρεη πνιιέο 

πηπρέο, ζρέδηα, ζθνπνχο, εμέιημε, επηζηήκνλεο. Δίλαη κηα ζπλζήθε 

πνιπζχλζεηε πνπ ρξήδεη κεγάιεο αλάιπζεο. Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε είλαη κία 

δηαδηθαζία δηαξθψο εμειηζζφκελε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Κχξην ζπζηαηηθφ ηεο 

είλαη νη άλζξσπνί ηεο. Οη άλζξσπνη πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ηελ ππνζηεξίδνπλ 

θαη ηελ πάλε παξαπέξα ζε φιεο ηηο επνρέο θαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο ηνπ 

πιαλήηε. 

       Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ θαη θηλνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ην 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, νη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο, νη καζεηέο, νη γνλείο 

είλαη ηφζν δεκέλνη κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ έλα ζχζηεκα, πνπ 

αιιεινεπεξεάδεηαη κε ηελ παξακηθξή θίλεζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη 

δπλακηθέο απηψλ ησλ νκάδσλ, κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή, λα 

ζπξψρλνπλ ή λα εκπνδίδνπλ ηελ άιιε, θέξλνληαο ζπλεξγαζίεο ή πξνζηξηβέο. 

Οη ζπλεξγαζίεο έρνπλ θπξίσο ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ νη πξνζηξηβέο  

αξλεηηθά θαη ηφηε είλαη πνπ ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απφ φινπο. 

       Ζ ζρνιηθή κνλάδα, ζε φπνηα βαζκίδα θαη αλ αλήθεη, εκπεξηέρεη φια εθείλα 

ηα πξνβιήκαηα πνπ, αλ παξακείλνπλ άιπηα, πάλε πίζσ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη νη θξίζεηο δηαθφξσλ εηδψλ, θαζψο θαη νη 

ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ζηα ζρνιεία. Ζ 

παξνχζα εξγαζία κε απηά αθξηβψο πξνζπάζεζε λα αζρνιεζεί θαη λα 

αλαιχζεη, βγάδνληαο ζπκπεξάζκαηα θαη επηρεηξψληαο λα πξνηείλεη ιχζεηο. Να 

αζρνιεζεί κε ηηο θξίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο ζηα ζρνιεία θαη πνπ 

θέξλνπλ αλαζηάησζε, πνιιέο θνξέο πνιχ κεγάιε, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ. Δπίζεο κε ηηο ζπγθξνχζεηο ή αιιηψο δηελέμεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο δηεπζπληέο, ζηνπο 

καζεηέο, ζηνπο γνλείο θαη πνπ αλνίγνπλ δεηήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο, ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο, ζηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπο. 

       Οη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα εξεπλεζνχλ: 

 Σν θαηλφκελν ηεο θξίζεο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα, ηα αίηηα εκθάληζεο 

κίαο θξίζεο ηεο, ε πξφιεςή ηνπο, ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζήο ηνπο θαη ε 

κειέηε γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ.  

 Οη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν θαη νη αηηίεο ηνπο (είηε απηέο ζπκβαίλνπλ 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο, είηε ζε παηδηά είηε ζε γνλείο). Οη ιφγνη πνπ 

άιιεο θνξέο απηέο νη ζπγθξνχζεηο δελ βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη 

άιιεο θνξέο έξρνληαη ζην πξνζθήλην αλαζηαηψλνληαο φιε ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. 

 Ο ξφινο ηεο δηεχζπλζεο, πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ 

Τπνδηεπζπληή. Πψο απηνί αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο θάζε 

ζχγθξνπζεο θαη κε ηη επηινγέο θαη κέζα ηηο δηαρεηξίδνληαη.    
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       Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) θεθάιαηα. ην πξψην (1ν) 

αλαθεξφκαζηε ζηηο θξίζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα ζε φιεο ηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Γίλνληαη θάπνηνη νξηζκνί ηεο 

έλλνηαο ηεο θξίζεο αλά ηνπο αηψλεο, ηα είδε ησλ θξίζεσλ, νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο ηηο βηψλεη έλαο καζεηήο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη ηερληθέο κε ηηο 

νπνίεο έλαο εθπαηδεπηηθφο δηαρεηξίδεηαη ζηελ ηάμε ηνπ ηηο θξίζεηο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηηο ηζνξξνπίεο. Ζ έξεπλά καο επεθηάζεθε ζην πψο 

κία θξίζε επεξεάδεη φιν ην ζρνιείν θαη πψο απηή αληηκεησπίδεηαη απφ φινπο 

φζνπο βξίζθνληαη κέζα ζε απηφ ή θνληά ζε απηφ. Πφζν επεξεάδνπλ ηηο 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε καο νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

γηα ηελ έγθαηξε θαη αζθαιή αληηκεηψπηζή ηνπο. 

       ην δεχηεξν (2ν) θεθάιαην αζρνινχκαζηε κε ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ θαηά 

θαηξνχο εκθαλίδνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Όπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα 

επαγγέικαηα, έηζη θαη ζηα ζρνιεία απηέο είλαη ζπρλέο θαη παξνπζηάδνληαη ζε 

δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθαινχλ εληάζεηο αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο 

(Msila, 2012). Δίλαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο, αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηε δηεχζπλζε, αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή δφζεθε ζηηο δηελέμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ 

θαη ησλ πθηζηακέλσλ κε ηνπο Γηεπζπληέο. χκθσλα κε ηνλ DiPaola  (1990) νη 

ζπγθξνχζεηο ζηα ζρνιεία ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην θαζήθνλ παξά κε ην 

ζπλαίζζεκα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθφ πεξηερφκελν 

αιιά είλαη κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (Tyrrell, 2002) θαη δελ είλαη ιίγεο νη 

θνξέο πνπ κέζα απφ απηέο βγαίλνπλ θαη θαιά απνηειέζκαηα. Γίλνληαη 

θάπνηνη νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ, ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ζχγθξνπζεο 

γεληθά, πψο νη ζπγθξνχζεηο αληηκεησπίδνληαη αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ιαψλ. Καηφπηλ γίλεηαη κηα αθνξά ζηελ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ θαη θαηαγξάθνληαη κεξηθά πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο. Οη αηηίεο εκθάληζεο ζπγθξνχζεσλ, ηξφπνη αληηκεηψπηζεο, 

ζρέδηα πξφιεςεο, ε δπλακηθή ησλ νκάδσλ πνπ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηφρσλ κνηξαία θέξλνπλ ηηο δηακάρεο. Γίλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά ζηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, αιιά ε παξνχζα 

εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηνπο ζπλεζέζηεξνπο ηξεηο, πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηεο:  

Ζ επηβνιή (ρξήζε ηεο εμνπζίαο) 

Ζ απνθπγή θαη 

Ο ζπκβηβαζκφο 

Σέινο, ζην ηειεπηαίν ππνθεθάιαην δψζακε έκθαζε ζηελ πιεπξά ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ηνπ Τπνδηεπζπληή θαη πψο απηνί αληηκεησπίδνπλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο κέζα ζην ζρνιείν ηνπο. Ση επθαηξίεο έρνπλ, πνηα είλαη ηα φπια 

ηνπο, πνηνη είλαη νη ειηγκνί ηνπο κε ζθνπφ λα ιχζνπλ ή λα απνθχγνπλ φια 

απηά πνπ θέξλνπλ καδί νη ζπγθξνχζεηο. Πνηνλ ηχπν Γηεπζπληή βάδνπλ σο 

«θαπέιν» ζηνλ εαπηφ ηνπο γηα λα είλαη πην επηηπρεκέλε ε δηαρείξηζή ηνπο. 
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       ην ηειεπηαίν θεθάιαην αλαιχνπκε ηελ έξεπλα πνπ θάλακε δηαλέκνληαο 

ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζηνπο Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο γηα ην πνην ζηπι 

δηαρείξηζεο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο. Οη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 32 ζπλνιηθά θαη αλαθέξνληαη: 

       ηελ επιβολή γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ δέθα (10) εξσηήζεηο,  

       ηελ αποθςγή ελληά (9) εξσηήζεηο  

       ην ζςμβιβαζμό δεθαηξείο (13) εξσηήζεηο.  

       Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο καο ζπκθψλεζαλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη δηεπζπληέο 

αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ηελ νπνία ππεξεηνχλ, ην θχιν θαη 

ηα ρξφληα ππεξεζίαο, θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζχγθξνπζε θαηαθεχγνπλ ζην 

ζπκβηβαζκφ. 

       Σέινο, γηα λα νινθιεξσζεί ε εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα, αζρνιεζήθακε 

κε πξνηάζεηο πνπ θαηαζέζακε θαη πνπ θαηά ηε γλψκε καο είλαη ηθαλέο λα 

βνεζήζνπλ ζηε ιχζε ζπγθξνχζεσλ κέζα ζηα ζρνιεία.  
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                  Κεθάιαην 1ν     Κ Ρ Ι  Δ Ι     ΣΑ      Υ Ο Λ Δ Ι Α 

 

 

1. 1   Οπιζμοί ηηρ κπίζηρ 

 

       Ση είλαη θξίζε; ε απηφ ην εξψηεκα ζα ζέιακε λα δψζνπκε κηα απάληεζε, 

γηα λα θαηαλνήζνπκε πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα κε απηήλ. ε φιν ηνλ θφζκν, 

ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή, ηα ζρνιεία, νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, 

ρξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά πεξηζηαηηθά θξίζεσλ, 

πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα βγάινπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα έζησ θαη 

πξνζσξηλά απφ ηνλ θαλνληθφ ηεο ξπζκφ θαη λα θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο δελ ήμεξαλ πψο λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

       Πνηνο είλαη φκσο ν νξηζκφο ηεο θξίζεο; Ση είλαη θξίζε; Πνηα είλαη ηα 

ζπκπηψκαηά ηεο; Πψο αληηκεησπίδεηαη; Δηδηθά ζηα ζρνιεία ηη ζα ήηαλ θαιφ λα 

γλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί; Με απηά ηα εξσηήκαηα ζα αζρνιεζεί ην πξψην 

θεθάιαην. χκθσλα κε ηνλ Αλζφπνπιν (2016) νη ζεσξεηηθνί πνπ αζρνινχληαη 

κε ηηο πάζεο θχζεσο θξίζεηο ηηο νξίδνπλ σο «κία 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 έλα ξηδηθά 

δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ». 

       Γεληθψο ε θξίζε (crisis) κπνξεί λα νξηζηεί φπσο ηελ πεξηγξάθεη ε 

Kathleen Fearn-Banks (2010) «έλα ζεκαληηθφ ζπκβάλ κε δπλεηηθά αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, πνπ επεξεάδεη ηνλ νξγαληζκφ, ηελ εηαηξεία ή ηνλ θιάδν, θαζψο 

θαη ην αληίζηνηρν θνηλφ, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο ή ην θαιφ ηνπο φλνκα». Ο 

James Lukaszewski (2010) ππνζηεξίδεη φηη ε θξίζε είλαη κηα έλλνηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ιέμε ζχκαηα. Κξίζε είλαη έλα γεγνλφο πνπ θαζειψλεη 

αλζξψπνπο, πξντφληα, εμειίμεηο, πνπ δηαιχεη ηελ εκπηζηνζχλε ή επεξεάδεη 

δηα παληφο ηελ θήκε θαη δεκηνπξγεί ζχκαηα θαη εθξεθηηθή νξαηφηεηα (Wilcox 

Dennis L.θαη Cameron Glen T., 2014). 
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       Ο φξνο θξίζε εκθαλίζηεθε ηνλ 16ν αηψλα ζηελ επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο θαη 

φξηδε ηελ μαθληθή θαη απφηνκε, ζεηηθή ή αξλεηηθή, αιιαγή ζηελ πνξεία κηαο 

αζζέλεηαο. Αξγφηεξα, ηνλ 18ν αη. ε ρξήζε ηεο ιέμεο-φξνπ γεληθεχηεθε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιιέο επηζηήκεο, νηθνλνκηθή θξίζε, θνηλσληθή θξίζε, 

ςπρνινγηθή ρξήζε. Ζ ιέμε θξίζε θέξλεη ζην λνπ ζθελέο παληθνχ, θαηαζηάζεηο 

επείγνπζαο αλάγθεο, ζπκπεξηθνξέο εθηφο ειέγρνπ. Απφ ςπρνινγηθήο 

πιεπξάο νη θξίζεηο εκθαλίδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμαηξέησο θαη 

αθνξνχλ ηε δπζθνιία δηαρείξηζεο κηαο άζρεκεο θαηάζηαζεο πνπ είηε ήξζε 

αλαπάληερα είηε θαηλφηαλ φηη εξρφηαλ. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ θαη 

δεκηνπξγηθφ ή αληίζεηα αξλεηηθφ θαη απνδηνξγαλσηηθφ εμαξηάηαη απφ ηνπο 

ρεηξηζκνχο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ ( Wordpress, 2011).  

       Οη εξεπλεηέο Klein θαη Lindemann  (1961)  αλαθέξνπλ ηνλ εμήο νξηζκφ: 

«πξφθεηηαη γηα κηα ζπλαηζζεκαηηθή απεηιεηηθή θαηάζηαζε ή έλαλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θίλδπλν, πνπ επηθέξεη κεηαβνιή ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

κέζα ζηηο νπνίεο δεη ην άηνκν, ηέηνηα ψζηε, λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ηνπο άιινπο». 

       χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο Rosenthal θαη Pijnenburg (1991) «ε θξίζε 

ζπζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξή απεηιή, 

αβεβαηφηεηα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο». Άιιε άπνςε εθθξάδεη ν Βarton 

(1993) ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε θξίζε είλαη έλα κεγάιν μαθληθφ γεγνλφο, ην 

νπνίν κπνξεί λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα, ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη 

γηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ. Ο Caplan Gerad (1964) πνπ έρεη 

αζρνιεζεί κε ηελ παξέκβαζε ζηελ θξίζε, ηελ ζεσξεί «σο κία αλαζηάησζε, 

αιιά θαη κία αδπλακία δηαηήξεζεο κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο». 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε απηφλ  νη θξίζεηο δελ πξνθαινχληαη κφλν απφ κεγάια 

θαη αλαπάληερα γεγνλφηα, φπσο π.ρ. έλαο ζεηζκφο, αιιά θαη απφ εμειηθηηθέο 

κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο. Παξαζέηεη επίζεο κία επξεία πεξηγξαθή ηνπ φξνπ 

«ζπλαηζζεκαηηθή θξίζε» σο «ηελ ςπρνινγηθή απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ αηφκνπ 

πνπ έξρεηαη αληηκέησπν κε κηα επηθίλδπλε πεξίζηαζε, ε νπνία απνηειεί γηα ην 

ίδην ην άηνκν έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν, πξνο ην παξφλ, αδπλαηεί 

ηφζν λα ην απνθχγεη, φζν θαη λα ην επηιχζεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλήζεηο 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ». Σν άηνκν ράλεη πξνζσξηλά ηελ ςπρηθή 
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ηνπ ηζνξξνπία. Απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ηφζν ζε επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

ςπρνινγηθή αλάπηπμε, φζν θαη ςπρνινγηθή απνδηνξγάλσζε. Μπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ κειινληηθά ζα επεξεάζνπλ ηελ ςπρηθή πγεία 

ηνπ αηφκνπ, αιιά ε θξίζε κπνξεί ηαπηφρξνλα λα ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα 

αιιάμεη (αΐηεο, 2008) 

       Ωο θξίζε κπνξνχκε λα νξίζνπκε κηα κε θαλνληθή θαηάζηαζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε έλα ζεκείν θακπήο, ζην νπνίν αλαηξέπεηαη κηα θαηάζηαζε 

κε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά έληαζε, ηαρχηεηα, αηηηνινγία θαη εκπιεθφκελνπο θαη 

δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξηα θαηάζηαζε δπλακηθή, αζηαζήο, ξεπζηή, δχζθνια 

ειεγρφκελε θαη επηθίλδπλε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί γηα λα επαλέιζεη ε 

θαλνληθφηεηα (Μπξίληα, 2008β). 

       Ο Slaikeu (1990) αλαθέξεη φηη «ε θαηάζηαζε ηεο θξίζεο είλαη κηα 

πξνζσξηλή θαηάζηαζε αλαζηάησζεο θαη απνδηνξγάλσζεο ραξαθηεξηδφκελε 

πξσηαξρηθά απφ ηελ αδπλακία αληηκεηψπηζεο εθ κέξνπο ελφο αηφκνπ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ζπλήζσο κεζφδσλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, αιιά θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα κηαο ξηδηθά ζεηηθήο ή αξλεηηθήο 

έθβαζεο». 

       Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνεγείηαη κηαο θξίζεο είλαη έλα 

επηθίλδπλν ή ζηξεζνγφλν γεγνλφο (Roberts, 1990). Σν ίδην ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

είλαη θαη ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε απφ ην άηνκν θαη ε εξκελεία ηνπ απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο. Ζ θαηάζηαζε θξίζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπλέπεηα ελφο 

θαηλνκεληθά άιπηνπ πξνβιήκαηνο (Cohen θαη Ahearn, 1980. Roberts,1990. 

Slaikeu, 1990). 

       Όκσο ππάξρεη θαη ε άιιε πιεπξά. Ζ θξίζε ζεσξείηαη φρη κφλν αξλεηηθή, 

φρη σο αλσκαιία, αιιά σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ δχλαηαη λα εμειίμεη θαηαζηάζεηο εθφζνλ αληηκεησπηζηεί θαηάιιεια. Ζ 

θηλέδηθε θνπιηνχξα ζεσξεί φηη ε θξίζε εκπεξηέρεη ηφζν θίλδπλν φζν θαη 

σθέιηκε επθαηξία, επθαηξία γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζηάζεο καο απέλαληη 

ζε θνηλσληθά θαη αλζξψπηλα πξνβιήκαηα. 

       Πξνζπαζψληαο λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα δνχκε ηη ζεκαίλεη ν φξνο ηεο θξίζεο ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα δνχκε θάπνηεο αλαθνξέο, κειέηεο ζρεηηθά κε απηφ. 
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Οη παξαθάησ κειεηεηέο,  νη Brock, Sandoval θαη Lewis (2005)  ππνζηεξίδνπλ 

φηη θξίζε εηδηθά ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη φια ηα παξαθάησ: 

«έλα μαθληθφ θαη απξνζδφθεην γεγνλφο, 

 έλα γεγνλφο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

καζεηψλ θαη πξνζσπηθνχ 

 έλα γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

ζεηηθή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ».  

       ε δηάθνξεο επνρέο θαη ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ, ζηελ Δπξψπε, ζηελ 

Ακεξηθή, πνιιά πεξηζηαηηθά θξίζεσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο έθεξαλ ζε 

δχζθνιε ζέζε εθπαηδεπηηθνχο, παηδηά, γνλείο θαη θνηλσλία. ηελ παηξίδα καο 

ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε πνιιά πξνβιήκαηα ζηηο εζηθέο αμίεο, 

πξνθάιεζε θηψρεηα, αιιά θαη επεξέαζε ηνπο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο. 

       Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε πνιιά πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία απφ ηηο πην 

κηθξέο βαζκίδεο, φπσο είλαη ε Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηε Γεπηεξνβάζκηα 

έσο ηελ Σξηηνβάζκηα, ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Σερλνινγηθά ηδξχκαηα. Θα 

κπνξνχζακε λα ηα ζπλνςίζνπκε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Αλζφπνπινο, 

(2016). 

- Αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο ελδνζρνιηθήο βία 

- Αλαβίσζε απηαξρηθψλ πξαθηηθψλ 

- Δμσζεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ 

θνξείο πνπ δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζηα δεηήκαηα απηά 

- Λήςε απνθάζεσλ κε θξηηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζε ηδενιεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ιατθηζηηθέο ξεηνξηθέο 

- Απνδηνξγάλσζε αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν, λεπξηθφηεηα, 

θιίκα δπζπηζηίαο θαη έληνλσλ ακθηζβεηήζεσλ 

- Κξνχζκαηα καζεηηθήο παξαβαηηθφηεηαο αιιά θαη πεηζαξρίαο, πνπ 

θηάλνπλ ζηα φξηα έιιεηςεο ζεβαζκνχ ζην επαγγεικαηηθφ θχξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

       ε φια ηα παξαπάλσ ζα ζπκπιεξψλακε θαη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 

ησλ γνλέσλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ην ίδην ην ζρνιείν 

γεληθά. Οη γνλείο βηψλνληαο θαη απηνί ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη βξηζθφκελνη 
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πνιινί ζηελ αλεξγία, ληψζνπλ αβνήζεηνη απφ ηελ πνιηηεία θαη δεηάλε βνήζεηα 

απφ ην ζρνιείν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ππεξβνιέο, π.ρ. λα κέλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην Οινήκεξν ζρνιείν ελψ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ή 

θαζπζηεξνχλ λα πάξνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην ζρνιείν θέξλνληαο ζε 

δχζθνιε ζέζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζέηνληαο ηα ίδηα ηνπο ηα παηδηά ζε 

θίλδπλν, πξνθαζηδφκελνη, άιιεο θνξέο ιέγνληαο αιήζεηα θαη άιιεο θνξέο φρη, 

φηη θαζπζηέξεζαλ γηαηί ςάρλνπλ γηα δνπιεηά ή γηαηί δελ ηνπο δίλνπλ άδεηα απφ 

ηε δνπιεηά ηνπο. 
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1. 2   Δίδη κπίζευν 

 

       Οη θξίζεηο γεληθψο εκθαλίδνληαη πνιιέο θνξέο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

θαη θάπνηεο απφ απηέο κπνξεί λα είλαη ηξαπκαηηθέο. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δπζάξεζηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα κε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. Κξίζε βηψλεη έλα άηνκν φηαλ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα 

θξίζηκν,  ζηξεζνγφλν πεξηζηαηηθφ. Σν αγρνγφλν γεγνλφο απφ κφλν ηνπ δελ 

ζπληζηά θξίζε. Ζ έλλνηα ηεο θξίζεο νξίδεηαη απφ ην πψο ηελ αληηιακβάλεηαη 

θάπνηνο, πψο ηελ θαηαλνεί θαη αθνινχζσο πψο ηελ αληηκεησπίδεη. Αλ θάπνηνο 

θαηαηάζζεη έλα ζπκβάλ σο απεηιεηηθφ θαη ζεσξεί πσο δελ έρεη ηξφπνπο ή 

δπλάκεηο γηα λα ην αληηκεησπίζεη, δηαηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία ηνπ θαη απηφ ην 

ζπκβάλ κεηαηξέπεηαη ζε θξίζε. 

       Οη θξίζεηο δηαθξίλνληαη ζε αλαπηπμηαθέο θαη πεξηζηαζηαθέο 

- Οη αλαπηπμηαθέο θξίζεηο αθνξνχλ ζε γεγνλφηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε 

κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ απφ έλα ζηάδην ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηνπ ζε έλα 

άιιν (π.ρ. γέλλεζε παηδηνχ, μεθίλεκα ζρνιηθήο δσήο, εθεβεία θ.ά.) ελψ 

 

- Οη πεξηζηαζηαθέο είλαη απξνζδφθεηεο, αξρίδνπλ μαθληθά θαη κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ έλα άηνκν ή κηα θνηλφηεηα (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

επηδεκίεο, αηπρήκαηα, απψιεηεο, δηαδχγην, ζνβαξή αζζέλεηα, 

νηθνλνκηθή θξίζε (Υαηδερξήζηνπ, Καηή θαη Γεσξγνπιέαο, 2012). 

       χκθσλα κε ηνπο Carlson (1997), Green (1993), Matsakis (1994), 

Slaikeu (1990) θαη Young (1998) νη θξίζεηο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ έμη 

θαηεγνξίεο: 

- Αζζέλεηα, ηξαπκαηηζκφο παηδηψλ ή ησλ ζπγγελψλ ηνπο ή άιισλ 

πξνζψπσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο    

- Σν δηαδχγην ησλ γνλέσλ 

- Θάλαηνο, απεηιή ηεο δσήο ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο (ιεζηεία, 

βηαζκφο, απαγσγή, θαθνπνίεζε) 
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- Γεγνλφηα πνιεκηθήο θχζεο (εηζβνιή, ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, νκεξία, 

αεξνπεηξαηεία) 

- Φπζηθέο θαηαζηξνθέο (ηπθψλεο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο) 

- Βηνκεραληθά αηπρήκαηα ή αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζε αλζξψπηλν 

ιάζνο (ππξεληθά αηπρήκαηα, δηαξξνή ηνμηθψλ απνβιήησλ, εθξήμεηο ή 

ππξθαγηέο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο). 

       Γηάθνξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη ελήιηθεο θαη ηα παηδηά αληηδξνχλ 

δηαθνξεηηθά κεηά απφ ηξαπκαηηθά πεξηζηαηηθά. Μεξηθνί ππνθέξνπλ απφ 

άζρεκεο αλακλήζεηο θαη αλεζπρίεο – θνβίεο πνπ κε ηνλ θαηξφ ππνρσξνχλ θαη 

ζην ηέινο ράλνληαη. Μεξηθνί φκσο βαζαλίδνληαη γηα θαηξφ θαη ηφηε κπνξεί λα 

εκθαλίζνπλ θφβν, θαηάζιηςε, ζπκφ. Απηά ηα δπζάξεζηα απνηειέζκαηα 

κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ακέζσο ή θαη κεηά απφ θαηξφ. Δηδηθά γηα ηα παηδηά θαη 

ηνπο καζεηέο ζην ζρνιείν ν θφζκνο αιιάδεη μαθληθά θαη ην πεξηβάιινλ γίλεηαη 

αθαηαλφεην θαη επηθίλδπλν. Αιιάδεη ν ηξφπνο δσήο, έξρνληαη ηα πάληα πάλσ 

θάησ θαη γηα ην ίδην ην παηδί, αιιά θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή θαη γηα 

νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα.  

       Τπάξρνπλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αλεμέιεγθηεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο νη θαηαιήςεηο, ηα ηξνραία κε ιεσθνξεία θαηά ηε δηάξθεηα 

ζρνιηθψλ επηζθέςεσλ, επίζεζε ζπκκνξίαο ζε καζεηή ή ζε εθπαηδεπηηθφ, 

επίζεζε γνλέα ζε καζεηή ή εθπαηδεπηηθφ, ε νπινθνξία καζεηψλ, ε 

απηνθηνλία, ν μπινδαξκφο καζεηή είηε απφ καζεηή είηε απφ εθπαηδεπηηθφ είηε 

απφ γνλέα, ν πληγκφο. Όιεο νη πεξηπηψζεηο θξίζεσλ έρνπλ αλάγθε επίιπζήο 

ηνπο εηδηθά αλ είλαη κέζα ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηελ 

αλάγθε χπαξμεο ζρεδίνπ πξνεηνηκαζίαο θαη πξφιεςεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. 

Αλ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, ηνπιάρηζηνλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 

πηζαλφηεηεο λα ζπκβνχλ. Πάλσ ζε απηφ ν κελ Slaikeu (1990) αλαθέξεη πσο ε 

απνηπρία ηνπ παηδηνχ λα αληηκεησπίζεη κηα θξίζε κπνξεί λα εκπνδίζεη 

πνιιαπινχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμήο ηνπ. Ο 

δε Caplan (1964) ιέεη φηη ε επηηπρεκέλε επίιπζε ηεο θξίζεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζε απμεκέλε δχλακε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. 
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       Μηα ηειεπηαία ηαμηλφκεζε ησλ θξίζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Baldwin (1978) 

θαη Burgess θαη Baldwin (1981) έρεη ζαλ βαζηθφ θξηηήξην φρη ην είδνο ηνπ 

θηλδχλνπ, αιιά ηελ επίδξαζε πνπ πθίζηαηαη ην άηνκν απφ απηφλ. Οη 

θαηεγνξίεο πνπ θαηαγξάθνπλ είλαη νη παξαθάησ: 

- Κξίζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θξίζε πνπ έρεη ζρέζε κε κηα πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε, θιαζηθφ ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε εθεβηθή παρπζαξθία. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην άηνκν δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο 

νχηε θαη ηελ ελζάξξπλζε λα βξεη κηα ιχζε.  

- Κξίζεηο πνπ νθείινληαη ζε αλακελφκελεο κεηαβάζεηο ηνπ θχθινπ ηεο 

δσήο. Πξφθεηηαη γηα κεηαβάζεηο απφ έλα αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζε άιιν. 

Παξάδεηγκα ηέηνην είλαη ε είζνδνο ηνπ παηδηνχ ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, 

κεηεγγξαθή ζε άιιν ζρνιείν, ε γέλλεζε αδεξθνχ ή αδεξθήο θ.ά. 

- Κξίζεηο απφ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα. 

Πξφθεηηαη γηα ζπλαηζζεκαηηθέο θξίζεηο απφ ζηξεζνγφλνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ είλαη απξφβιεπηνη θαη ζπλαηζζεκαηηθά εμνπζελσηηθνί. 

Όπσο ν μαθληθφο ζάλαηνο ζπγγελνχο, ζνβαξέο αζζέλεηεο, ρσξηζκφο 

γνλέσλ, θαθνπνίεζε θαη απνηπρία ζε εμεηάζεηο. 

- Αλαπηπμηαθέο θξίζεηο θαη θξίζεηο σξίκαλζεο. 

Δίλαη θξίζεηο απφ πξνζπάζεηα λα ρεηξηζηνχκε ελδνπξνζσπηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ θαηαθέξλνπκε λα ιχζνπκε. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο 

είλαη ε αλεμαξηεζία ησλ εθήβσλ, ε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, νη 

ζπγθξνχζεηο αμηψλ θ.ά. 

- Κξίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ςπρνπαζνινγία. 

Δίλαη θξίζεηο φπνπ ππάξρεη ζέκα ςπρνπαζνινγίαο, φπσο π.ρ. 

θαηάζιηςε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη παξέκβαζε εηδηθψλ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο θαη επίζεο είλαη αλαγθαίν λα ελζαξξχλνληαη απηά ηα 

παηδηά γηα λα κελ ζηξεζάξνληαη. 

- Δπείγνπζεο ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο. Δίλαη νη πην βαξηέο πεξηπηψζεηο 

θξίζεσλ θαη αλαθέξνληαη ζε ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο, λνεηηθέο θαη 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, π.ρ. απφπεηξεο απηνθηνλίαο, εμάξηεζε απφ 

λαξθσηηθέο νπζίεο. Δδψ ρξεηάδεηαη άκεζε θηλεηνπνίεζε ψζηε λα 
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δηαζθαιηζηεί ε δσή ηνπ αηφκνπ θαη απηφ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ νη 

θαηάιιειεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο.  

       Κάλνληαο κηα πξνζπάζεηα λα θσδηθνπνηήζνπκε ηελ ζρνιηθή θξίζε θαη 

πψο απηή κπνξεί λα πξνβιεζεί, αλαθαιχςακε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ην 

νπνίν ζεσξνχκε κία πνιχ θαιή πξνζέγγηζε γηα ην ηη ζπληζηά θξίζε ζην 

ζρνιείν. Έρεη ηέζζεξηο άμνλεο θαη ην επηκειήζεθε  ρνιηθφο χκβνπινο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 

 

              Σι ζςνιζηά θξίζε ζηο ζσολικό πεπιβάλλον 

 

(Παπαδφπνπινο, 2017) 
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1. 3  Κπίζη και παιδί 

 

       Οη θξίζεηο σο θαηλφκελν εκθαλίδνληαη ζε φινπο ηνπο ηφπνπο θαη ζε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο, κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο. Φπζηθφ είλαη λα ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο θξίζεσλ θαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κηθξέο ή κεγάιεο. Μπνξεί 

λα έρνπκε π.ρ. αηπρήκαηα κε ηξαπκαηηζκνχο ζηνπο δηαδξφκνπο, ζηηο 

αίζνπζεο ή ζηελ απιή. Μπνξεί λα γίλεη έλαο ζεηζκφο ηελ ψξα πνπ ηα παηδηά 

είλαη ζην ζρνιείν (Μπνπινχηδα, 2006). Όια απηά κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

θάπνηα παηδηά ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Οη επηδφζεηο ηνπο ζηελ 

κάζεζε επεξεάδεηαη δπζκελψο θαη αθνχ ην ζρνιείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα ηα βνεζήζεη 

θαη ζηα ςπρνινγηθά ηνπο ζέκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα 

είλαη ελεκεξσκέλνη, θαηαξηηζκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Ζ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ πνπ ζα 

πξνβιέπεη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, είλαη αλαγθαίν 

λα ππάξρεη. Ζ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θάζε είδνπο θξίζεο είλαη 

πνιιέο θνξέο απαξαίηεην λα έρεη ζαλ πξνυπφζεζε ηελ πιήξε ζπλεξγαζία 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπηθέο ππεξεζίεο, φπσο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή, ηαηξηθέο ππεξεζίεο θ.ά.  

       Ο αΐηεο (1992) αλαθέξεη κηα έξεπλα ησλ Γθνχβξα θ.ά (2005) πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλεπάξθεηα εηνηκφηεηαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. Ο κεγάινο ζεηζκφο ηεο Αζήλαο ην 

1999 νδήγεζε ηελ πνιηηεία λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε 

δηαδηθαζηψλ παξέκβαζεο ζηνπο ζεηζκνχο. Έγηλε πξνζπάζεηα γηα ην 

ζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζεηζκψλ αιιά ππήξμε 

αλαπνηειεζκαηηθή θαη απνζπαζκαηηθή γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ έγηλε κεηά ηνλ 

ζεηζκφ θαη δεχηεξν γηαηί αθελφο δελ ζπλερίζηεθε θαη αθεηέξνπ δελ εμειίρζεθε 

γηα λα ζπκπεξηιάβεη θη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο πιεκκχξεο θαη 

ππξθαγηέο. Δηδηθά γηα ηηο πιεκκχξεο κεηά ηηο πξφζθαηεο θαηαζηξνθέο ζηε 

Γπηηθή Αηηηθήο ην Ννέκβξην ηνπ 2017 είλαη επηβεβιεκέλε κηα νξγάλσζε 

αληηκεηψπηζεο ηέηνηαο θαηαζηξνθήο γηα λα απνθχγνπκε δπζάξεζηεο 

θαηαζηάζεηο ζε ζρνιεία, εηδηθά αλ ζπκβνχλ ζε ψξα πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία 
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θαη ππάξρνπλ ρηιηάδεο παηδηά κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν. ήκεξα δελ έρεη γίλεη 

θάπνην πξφγξακκα ή ζεκηλάξηα εηδηθά γηα λα θαηαξηηζηνχλ εθπαηδεπηηθνί θαη 

δηεπζπληέο, ψζηε λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζε έθηαθηε αλάγθε. 

       Οη Μoos θαη Schaefer (1986), φπσο αλαθέξεηαη ζην ΔΚΠΑ (2008), 

αλαθέξνπλ πέληε βαζηθνχο ζηφρνπο γηα λα έρεη νκαιή πξνζαξκνγή έλα παηδί 

πνπ έρεη έξζεη ζε επαθή κε θάπνηα θξίζε: 

- Να θαηαλνήζεη ην παηδί ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηε δεη κέζα απφ ηε δηθή 

ηνπ νπηηθή, αληίζηνηρε ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο. 

- Να αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αμηνπνηψληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ή λα ηηο δηνρεηεχζεη ζε άιινπο ηνκείο 

ηεο δσήο ηνπ. 

- Να δηαηεξήζεη ηηο ζρέζεηο κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο θίινπο θαη 

άιια άηνκα, λα δεηά ηε ζηήξημή ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλεξγαζηεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηε βνήζεηα πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. 

- Να δηαηεξήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία, ειέγρνληαο ηα 

αξλεηηθά θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα. Να εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απηά κε θαηάιιειν ηξφπν θαη λα εθαξκφζεη κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηελ απνθπγή ησλ δπζάξεζησλ επηπηψζεσλ 

ηνπ γεγνλφηνο. 

- Να δηαηεξήζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

απνθηήζεη κηα αίζζεζε επάξθεηαο θαη ειέγρνπ. Σν παηδί πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη λένπο ξφινπο ή λα επηζηξέςεη ζηνπο παιαηνχο, ζηνπο 

νπνίνπο αληαπνθξηλφηαλ κε επηηπρία ζην παξειζφλ. (EKΠΑ, 2008) 

       ίγνπξα θάπνηα παηδηά επεξεάδνληαη πην ιίγν θαη άιια πην πνιχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ή κεηά. Πνηα παηδηά φκσο είλαη πην επάισηα; 

- Σα παηδηά πνπ έρνπλ βηψζεη πξνεγνχκελν ηξαχκα ή απψιεηα, φπσο 

π.ρ. ζάλαηνο γνλέα. 

- Σα παηδηά ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ήδε θάπνην πξφβιεκα ςπρηθήο 

πγείαο. 
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- Σα παηδηά πνπ δελ έρνπλ αξθεηέο εζσηεξηθέο δπλάκεηο αιιά θαη 

θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο 

- Σα παηδηά πνπ αλεζπρνχλ γηα ηελ ςπρηθή πγεία θάπνηνπ δηθνχ ηνπο 

πξνζψπνπ. 

- Καη ηέινο ηα παηδηά πνπ βίσζαλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θξίζε. ( Nicherson, Reeves, Jimerson, Lieberman θαη 

Feinberg, 2009. Doll, Zucker θαη Brehm, 2009)  

       Αλ θαη νη εμειηθηηθέο θξίζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο πεξηζηαζηαθέο, 

ζεσξνχκε φηη νη δεχηεξεο είλαη πην δχζθνιεο, γηαηί είλαη απξφβιεπηεο. Απηέο 

αθήλνπλ πίζσ θαη ςπρνινγηθά ηξαχκαηα αιιά θαη ζσκαηηθά, γηαηί ζε 

πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ παξαδείγκαηνο ράξε κπνξεί έλα παηδί λα 

ηξαπκαηηζηεί. Έηζη ε βνήζεηα πνπ πξέπεη λα ιάβεη έλα παηδί είλαη δηπιή: 

παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ζηηο ςπρηθέο θαη ζηηο ζσκαηηθέο βιάβεο. Απηή 

ε επηζήκαλζε έρεη πξαθηηθή ζεκαζία αθνχ φπνηνο ζρεδηάδεη έλα θαηάιιειν 

ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. Οη θξίζεηο 

είλαη κέξνο ηεο δσήο καο θαη φινη καο θάπνηα ζηηγκή εξρφκαζηε αληηκέησπνη 

κε απηέο. Γηα ηα ζρνιεία απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα, κε 

εθπφλεζε ζρεδίσλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ην 

δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (αΐηεο, 1992). 

       Μηα θαηάζηαζε θξίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία, ε νπνία 

είλαη πηζαλφ λα είλαη κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζε κηα κε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε (Brock, Sandoval θαη Lewis, 2005). Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

φηαλ κηιάκε γηα παηδηά, γηαηί απηά κεηά απφ κηα θξίζε είλαη πηζαλφλ λα κελ 

αληηδξάζνπλ θπζηνινγηθά θαη αλακελφκελα. Οη αληηδξάζεηο θαη ηα 

ζπκπηψκαηα είλαη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ αλαπηπμηαθή σξηκφηεηα ηνπ 

παηδηνχ. Οη θπξηφηεξεο αλακελφκελεο αληηδξάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

Υαηδερξήζηνπ, Καηή θαη Γεσξγνπιέαο  (2012) είλαη: 

α) Παιηλδξφκεζε, φπνπ ην παηδί ζπκπεξηθέξεηαη σο παηδί κηθξφηεξεο ειηθίαο.  

β) σκαηηθά ζπκπηψκαηα, ην παηδί εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα αδηαζεζίαο ή 

αζζέλεηαο. 
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γ) πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, φπνπ ην παηδί εθδειψλεη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

απφ ην πεξηβάιινλ ζεσξνχληαη ζπλήζσο αλεπηζχκεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο, 

αθνχ ζπλήζσο δελ ππάξρεη πξνθαλήο ιφγνο πνπ λα ηηο πξνθαιεί.   

       χκθσλα κε έξεπλεο, ε ζεηηθή ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο ελήιηθεο, 

γνλείο ή/θαη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ, φηαλ ηα παηδηά ηνπο 

ρξεηάδνληαη. Απνηειεί έλα απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο γηα λα 

αληηκεησπηζηεί κηα ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε (Υελάο θαη Υξπζαθίδεο, 2000) 
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1. 4  Γιασείπιζη ηυν κπίζευν από ηον εκπαιδεςηικό μέζα ζηην ηάξη 

 

       Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο (Bandura, 1969) ππνζηεξίδεη φηη νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαηήξεζε, ηελ κίκεζε, ην παξάδεηγκα θαη απφ 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Έηζη ινηπφλ, νη γλψζεηο 

θαη νη δεμηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απνηεινχλ ζηελ επνρή 

καο βαζηθά θαη πξσηεχνληα πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. εκεηψζακε θαη 

παξαπάλσ φηη κπνξεί ε θξίζε λα είλαη κηα «αλσκαιία» κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη, αιιά φκσο είλαη θαη κηα επθαηξία γηα θάηη ζεηηθφ. Γηα ην ιφγν 

απηφ πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ζε ζέζε: 

- Να θαηαλνεί ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε, λα δηαθξίλεη αλ ηα πξνβιήκαηα 

είλαη νκαδηθά ή αηνκηθά, αλ ε ςπρνινγία αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα, ή φιε ηελ ηάμε ή ην ζρνιείν γεληθά 

- Να παξέκβεη ζεηηθά θαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα πεηχρεη ην 

ζθνπφ ηνπ πνπ δελ είλαη άιιν παξά ε επηηπρία ζηελ δηδαζθαιία θαη ηελ 

θαιή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπ. (Πεγή: Κνηλσληνινγία ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ) 

       Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

ιχλεη ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο, πξνβιήκαηα ζπλχπαξμεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη γηα ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

ζπληζηνχλ θξίζεηο. Παιαηφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ εκπεηξηθνί ζην πψο ζα 

«ζηαζνχλ» κέζα ζηελ ηάμε θαη έβαδαλ θαλφλεο, πνπ έπξεπε φινη αλεμαηξέησο 

λα ππαθνχλ. Δπηθεληξσλφληνπζαλ ζηελ χιε θαη ζηε κάζεζε θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ακνηβέο (θαινχο βαζκνχο, επαίλνπο) θαη πνηλέο (θαθνχο 

βαζκνχο, ηηκσξίεο, μπινδαξκφ). Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχζαλ λα έρνπλ 

ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο θαη λα απνθεχγνπλ θξίζεηο κέζα ζε απηή. Παξφια απηά, 

νη θξίζεηο ήηαλ θαη παξακέλνπλ αλαπφθεπθηεο.  

       Κάπνηεο απφ απηέο είλαη πεξηζηαζηαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο θαη κπνξεί λα 

παξακέλνπλ άιπηεο γηα έλα απφ ηα παηδηά ή γηα κηα νκάδα ή γηα φιε ηελ ηάμε. 
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αλ απνηέιεζκα είλαη λα παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ε 

πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο. Απηέο νη θξίζεηο κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο: 

- Κξίζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

- Πξνζσπηθέο ςπρνινγηθέο ησλ παηδηψλ 

- Κξίζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ γεληθά 

- Κξίζεηο εμαηηίαο θαηαζηξνθψλ. 

       Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο κίαο θξίζεο. Οη ίδηνη είλαη ζην 

«κέησπν» ζα ιέγακε θαη βηψλνπλ ηηο άζρεκεο ζπλζήθεο απφ πξψην ρέξη θαη 

γηα απηφ ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε. Δθπαίδεπζε δηα βίνπ ψζηε 

λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πξνεηνηκαζκέλνη λα αληηκεησπίζνπλ νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο θξίζεο θαη λα έρνπλ ηελ ζηήξημε απφ εηδηθνχο, επηζηήκνλεο θαη 

νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δχζθνινπ ζπκβάληνο αιιά θαη κεηά. Δίλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα ηαπηηζηνχλ θαη λα βηψζνπλ θαη εθείλνη ηελ θξίζε. Σφηε ζχκθσλα κε 

ηελ Υαηδερξήζηνπ (2008) φπσο αλαθέξεηαη ζην ΔΚΠΑ (2008) κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ απφ ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ έρεη ηα 

παξαθάησ ζπκπηψκαηα: 

- Καηάζιηςε, επεξεζηζηηθφηεηα, αλεζπρία, ππεξδηέγεξζε, ππεξβνιηθφο 

ζπκφο 

- Φπζηθή εμάληιεζε, απψιεηα ηεο ελεξγεηηθφηεηαο, θνηιηαθέο δηαηαξαρέο, 

δηαηαξαρέο φξεμεο θαη χπλνπ, ηξέκνπιν, ππνρνλδξία 

- Τπεξδξαζηεξηφηεηα, ππεξβνιηθή θφπσζε, αδπλακία πξνθνξηθήο θαη 

γξαπηήο έθθξαζεο 

- Αξγνί ξπζκνί ζθέςεο, αδπλακία ιήςεο απνθάζεσλ,  απψιεηα 

αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, 

εμσηεξηθή ζχγρπζε. 

       Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ζχλδξνκν απηφ, αλ θάπνηνη ην εκθαλίζνπλ, 

πξέπεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ λα ζηαζεί ζην πιάη ηνπο. Πξέπεη ηαθηηθά λα 

ζπλεδξηάδεη θαη ππνζηεξίδεη πξαθηηθά θαη ςπρνινγηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ βηψλνπλ άζρεκα ηελ θξίζε. Αλ ην πξφβιεκα είλαη πην ζνβαξφ, ηφηε ε 



 

26 

αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζα έθαλε ίζσο θαιφ, φπσο θαη ε αλαδήηεζε 

ςπρνινγηθήο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δδψ 

λα ηνληζζεί  φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζα πξέπεη λα δνπιέςεη πξνο κία ηέηνηα 

θαηεχζπλζε θαη εθείλνο ν πεξηβφεηνο ζρνιηθφο ςπρνιφγνο λα βξίζθεηαη αλ φρη 

ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ηνπιάρηζηνλ αλά κεξηθά ζρνιεία. Αλ δελ ζηέθεηαη 

θαιά ζηα πφδηα ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο, ηφηε πψο ζα ζπκβάιεη ζην λα μεπεξαζηεί 

ε θξίζε; 

      Αο δνχκε κεξηθέο θαηεπζχλζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ζηήξημε 

ησλ παηδηψλ.  

α) Οη εθπαηδεπηηθνί λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο αλακελφκελεο θπζηνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο ησλ εθήβσλ. Απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ θάζε παηδηνχ, ην είδνο ηεο θξίζεο θαη απφ ηελ ειηθία ηνπο. 

Παξαηήξεζε απφ κέξνπο ηνπο γηα ζπκπηψκαηα, φπσο:  

Γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο:  

 Bξαδηλή ελνχξεζε, απψιεηα φξεμεο, δηαηαξαρέο χπλνπ, θφβνο γηα ην 

ζθνηάδη, επηζεηηθφηεηα. 

 Γηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο:  

 Δπεξεζηζηφηεηα, επηζεηηθφηεηα, εθηάιηεο, απνθπγή ηνπ ζρνιείνπ, 

κεησκέλε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, έιιεηςε θίισλ. 

Γηα εθήβνπο: 

Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη δηαηξνθήο, εκπινθή ζε ζπγθξνχζεηο, ζσκαηηθέο 

ελνριήζεηο, παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, κεησκέλε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο 

β) Να ζπδεηνχλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ηα γεγνλφηα αλάινγα κε ην 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν. Να ιέλε ζηα παηδηά φηη ζα παξακείλνπλ αζθαιή θαη φηη 

νη κεγάινη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε γηα λα ηνπο πξνζέρνπλ. Σα παηδηά 

θαηαιαβαίλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαιχηεξα απφ φηη ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο. 
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γ) Να είλαη ελεξγεηηθνί αθξναηέο θαη πξνζεθηηθνί παξαηεξεηέο. Να 

επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σα παηδηά 

ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ, αξθεί λα μεθηλήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ζπδήηεζε. 

Υσξίο λα πηεζηνχλ ζα θαηαιάβνπλ φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο θξίζεο πνπ βηψλνπλ. 

δ)  Να δηαβεβαηψζνπλ ηα παηδηά φηη ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη νη αλεζπρίεο 

ηνπο είλαη θπζηνινγηθέο. Να επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα ζπδεηνχλ γηα ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη φια απηά 

είλαη θπζηνινγηθά. Να θάλνπλ εξσηήζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ελεξγεηηθνί 

αθξναηέο. 

ε) Να αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη λα δίλνπλ πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή ζηα πην επάισηα παηδηά. Δίλαη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε νκάδα 

πςεινχ θηλδχλνπ θαη επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν εμαηηίαο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο 

θαη πξέπεη λα ηνπο δψζνπλ λα θαηαιάβνπλ φηη νη ελήιηθεο ζα ζπλερίζνπλ λα 

ηα θξνληίδνπλ θαη λα ηα πξνζηαηεχνπλ. 

ζη) Να δίλνπλ έκθαζε ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ. Να κηινχλ 

ζηα παηδηά γηα πξνεγνχκελεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο πνπ βίσζαλ άιινη 

καζεηέο θαη πψο θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο.  

δ)  Όηαλ ηα παηδηά εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ,  

λα βξίζθνπλ ρξφλν κέζα ζηελ ηάμε γηα ζπδήηεζε θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηέο νη ζπδεηήζεηο κπνξεί λα γίλνπλ ζηελ ηάμε ή ζε αηνκηθφ επίπεδν κε ηε 

βνήζεηα ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ. 

ε) Να ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα απεπζχλνληαη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ή ζε 

θάπνηνλ ζεκαληηθφ ελήιηθα. Απηνί είλαη δηαζέζηκνη γηα ζπκβνπιεπηηθή 

ζπδήηεζε θαη ζέινπλ λα ηα βνεζήζνπλ (Υαηδερξήζηνπ, 2011, 2012).  

       Ζ ζπκβνπιεπηηθή θξίζεσλ έρεη ην δηθφ ηεο ζπνπδαίν ξφιν κέζα ζηελ 

ηάμε. «Όηαλ ζηελ θνηλφηεηα, ηε γεηηνληά ή ζε κηα νκάδα φπσο ην ζρνιείν 

ζπκβαίλεη θάπνην αλαπάληερν ηξαγηθφ γεγνλφο, νη ζπλαληήζεηο 

ζπκβνπιεπηηθήο, πνπ είλαη ζρεηηθά καθξνρξφληεο θαη αθνξνχλ κεγάιεο 
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νκάδεο αηφκσλ, φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γίλνληαη ακέζσο κεηά ην ζπκβάλ, 

κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά βνεζεηηθέο» (Terr, 1992). Οη παξεκβάζεηο 

ζπκβνπιεπηηθήο είλαη θαηαπξαυληηθέο φρη κφλν γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζηελ ηάμε κπνξεί 

λα θαιχςεη πνιιά παηδηά πνπ έρνπλ πιεγεί απφ κηα θξίζε (Weinberg, 1990), 

αιιά ζίγνπξα δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί θαη ε εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα απφ 

εηδηθνχο.  

       Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ θαη ε παξνπζία ηνπ ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή. Οη επάισηνη καζεηέο ληψζνπλ θαιχηεξα λα βιέπνπλ ην 

δάζθαιφ ηνπο λα είλαη εθεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ παξέκβαζε. Μάιηζηα ν 

Terr (1989) ιέεη φηη κπνξεί θαη λα εγεζεί ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ εηδηθφ 

ςπρνιφγν σο βνεζφ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαηά πεξίπησζε θαη κάιινλ ζε 

κηθξήο ζεκαζίαο θξίζεηο. ε πην δχζθνιεο, ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζα 

αλαιάβεη πην ελεξγφ ξφιν γηα λα βνεζήζεη θαη ηα παηδηά θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηεο ηάμεο (Klingman, 1988). 

       Ζ Υαηδερξήζηνπ (2012) πξνηείλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη ηεο παξέκβαζεο κέζα ζηελ ηάμε πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

- Αλαθνξά γεγνλφησλ θαη δηάςεπζε θεκψλ. Οη θήκεο ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο αθνινπζνχλ ρξνληθά  ην ζπκβάλ θαη είλαη ππεξβνιηθέο θαη 

πην ηξνκαθηηθέο. Σα παηδηά πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηα αιεζηλά 

γεγνλφηα. 

- Αλαθνξά ηζηνξηψλ. Γελ είλαη άιιν παξά ε δεκνζηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο 

εκπεηξίαο, πσο δειαδή έδεζε ν θαζέλαο ηελ θξίζε θαη αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είκαζηε πνιινί ζε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε είλαη ζεξαπεπηηθή. Σα παηδηά κπνξνχλ λα εμσηεξηθεχζνπλ 

ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα κε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο π.ρ. 

δσγξαθηθή. 

- Αλαθνξά ζε ζπκπηψκαηα. Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ ηα ίδηα 

ζπκπηψκαηα εμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη φηη είλαη θπζηνινγηθά. Απηά ρξφλν 

κε ηνλ ρξφλν γίλνληαη επηφηεξα. 
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- Δλίζρπζε. Σα παηδηά αλεζπρνχλ φηη εμαηηίαο ηεο θξίζεο έρνπλ ράζεη ηηο 

δπλάκεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Ζ 

παξέκβαζε ζα θαηεπζπλζεί πξνο ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαιάβνπλ ηα 

παηδηά πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ελίζρπζε κεηαμχ άιισλ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ 

ζηαδηαθή απαιιαγή απφ ηα ζπκπηψκαηα.  

- Κιείζηκν ηεο παξέκβαζεο. Ζ παξέκβαζε δηαξθεί κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη είλαη έμη σο νθηψ ηνλ αξηζκφ. Σα παηδηά πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε δηαδηθαζία απηή νινθιεξψζεθε θαη ηψξα πηα 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο κε ιηγφηεξεο δπζθνιίεο.  

       Έλαο ζπλνπηηθφο νδεγφο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη θαηαγεγξακκέλνο 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο.  χκθσλα κε απηφλ νη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα βηψκαηά ηνπο θαη ην βαζκφ εκπινθήο 

ηνπο ζην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζην ζρνιείν. Οη θαηαζηξνθέο θαη ηα 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αλαζθάιεηαο θαη άγρνπο. Σν 

παηδί αηζζάλεηαη πσο δελ έρεη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπ. Δπηπιένλ ηα παηδηά 

αλεζπρνχλ ππεξβνιηθά γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζε απηά ή ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη 

ηφηε απαηηείηαη επαλαιακβαλφκελε επηβεβαίσζε απφ ηνπο ελήιηθεο, ζηελ 

πεξίπησζή καο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ γεγνλφηνο (Παπαθψζηα 2006). 
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1. 5  Γιασείπιζη κπίζευν ζηη ζσολική μονάδα 

     Ζ θαηάζηαζε ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ θέξλεη πνιιά πξνβιήκαηα ζην 

ζρνιείν θαη φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην παξαηεξνχληαη 

επηζεηηθφηεηα, ελδνζρνιηθή βία θ. ά. Γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ην ζρνιείν απφ 

ηέηνηεο δπζάξεζηεο πεξηπηψζεηο ν Αλζφπνπινο (2016) ζπλνςίδεη ηηο εμήο 

ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ: 

- πγθξφηεζε ζρνιηθήο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

- Γηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο γηα 

κηα απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ελάληηα ζηελ θξίζε. 

- Αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμαηνκηθεπκέλσλ επζπλψλ ζε θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο απηήο (ςπρνινγηθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή παξέκβαζε, 

ελεκέξσζε, άκεζε βνήζεηα θ.ά.). 

- Πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ θαη εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο, πνπ λα 

πεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθή ησλ πηζαλψλ αληηδξάζεσλ ζε κία θξίζε, 

ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο θαη ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ. 

- πζηεκαηηθή θαη επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο θαη εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο γηα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, πνπ δελ 

μέξνπλ πψο λα ηηο ρεηξηζηνχλ. 

- Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο. 

- πγθξφηεζε παηδαγσγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ηελ επξχηεξε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, πνπ γηα λα ιπζνχλ ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλε 

εκπεηξία θαη γλψζε.    

       Ζ θξηζηκφηεηα ησλ θξίζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, καο ππνρξεψλεη λα 

βξίζθνπκε ζπλερψο θαηλνχξηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη φινη νη άιινη πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

(γνλείο, πνιηηεία θ.ά.), πξέπεη λα ζπληαρζνχλ γηα λα βξνπλ δηεμφδνπο ζηα 
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πξνβιήκαηα πνπ «γελλάλε» νη θξίζεηο ζηα ζρνιεία. Έηζη, ζε απηφ ην ζεκείν 

θαιφ είλαη λα αλαθέξνπκε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηηο 

πεξηφδνπο θξίζεσλ, γηαηί ζεσξνχκε φηη κε ηε ζπκβνπιεπηηθή κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θάπνηεο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. Ο 

Sandoval (2002) ζηεξηδφκελνο ζηνπο πξσηνπφξνπο Lindemann (1994), 

Caplan (1964), Rusk (1971), Golan (1978) θαη ζηνπο πην ζχγρξνλνπο Roberts 

(2000) θαη Slaikeu (1990) πξνηείλεη ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη νη εηδηθνί επηζηήκνλεο ( 

ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη) θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ: 

- Ζ ζπκβνπιεπηηθή μεθηλάεη ακέζσο. Ζ θξίζε θέξλεη ζην καζεηή κεγάιε 

αλαζηάησζε θαη φζν παξακέλεη ζε απηή θαη δελ κπνξεί λα μεθχγεη, 

ηφζν δχζθνιν είλαη λα ηζνξξνπήζεη μαλά (Nader θαη Pynoos, 1993) 

- Σν παηδί πξέπεη λα ληψζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επάξθεηα απφ απηφλ 

πνπ ην ζηεξίδεη. Ο επηζηήκνλαο πνπ δίλεη ηηο ζπκβνπιέο πξέπεη λα 

είλαη πξφηππν γηα ην παηδί θαη λα ηνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε. 

- Αθνχκε πξνζεθηηθά ηα γεγνλφηα. Πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε απηά πνπ ζπλέβεζαλ γηα λα 

αμηνινγεζνχλ ζσζηά ην ηη έγηλε, πψο αηζζάλνληαη ηα παηδηά θαη ηη 

πξέπεη λα γίλεη. Ο άλζξσπνο πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπο 

πξέπεη λα ζρεδηάζεη ην πην θαηάιιειν ηξφπν παξέκβαζεο. 

- Κάλνπκε αληαλάθιαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ. Aπηφ ζεκαίλεη 

φηη εζηηάδνπκε ζην πψο ληψζεη ην παηδί θαη λα ην ελζαξξχλνπκε λα καο 

ην πεη. Σα ζπλαηζζήκαηά ηνπ είλαη θπζηνινγηθά θαη επηβάιιεηαη λα ηνπ 

ην δψζνπκε λα ην θαηαιάβεη. 

- Βνεζνχκε ην παηδί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε θξίζε έρεη φλησο ζπκβεί. 

ηελ αξρή ηα παηδηά έρνπκε πεη θαη παξαπάλσ βγάδνπλ κηα άξλεζε 

γηα λα ακπλζνχλ. Απηή είλαη θαιή αιιά θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα 

απνδερηεί ηελ χπαξμε ηεο θξίζεο.  

- Απνθεχγνπκε ηελ απφδνζε επζπλψλ. Σν ζέκα δελ είλαη πνηνο θαη ηη 

έθηαημε, αιιά λα θαηαθέξεη ην παηδί λα μεθχγεη απφ ην ξφιν ηνπ 

ζχκαηνο θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

- Γελ παξέρνπκε ςεπδή θαζεζπραζκφ. Ζ αιήζεηα θαη ε πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη θαλεξή. Να ζηεξίδνπκε θαη θαζεζπράδνπκε 
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ηα παηδηά αιιά αο ηα αθήζνπκε θαη λα θνβεζνχλ θαη λα πνλέζνπλ, 

γηαηί απηά είλαη κέζα ζηε δσή. Μπνξνχκε λα ηνπο δίλνπκε ειπίδεο φηη 

κε θνηλή πξνζπάζεηα φια ζα μεπεξαζηνχλ. 

- Αλαγλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο αλάιεςεο δξάζεο απφ ην παηδί. 

Βνεζάκε ην παηδί λα αζθεί ηα θαζήθνληά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη 

λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα λα πηζηέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο 

δπλάκεηο πνπ πάληα ππήξραλ θαη ππάξρνπλ κέζα ηνπ. 
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1. 6  Ανηίδπαζη ηυν παιδιών ζε καηαζηάζειρ κπίζευν 

       χκθσλα κε ηνλ Brenner (1984) φηαλ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θξίζεσλ, αλαπηχζζνπλ δχν ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο: 

- Σελ απνθπγή ηνπ ζηξεο   

- Σελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

       Οη ζηξαηεγηθέο απνθπγήο είλαη ηέζζεξηο: ε άξλεζε, ε παιηλδξφκεζε, ε 

απφζπξζε θαη ηέινο ε παξνξκεηηθή ππεξελεξγεηηθφηεηα. 

- Άξλεζε.  

Σα παηδηά ζπλερίδνπλ λα δνπλ πξνζπνηνχκελα φηη δελ ππάξρεη θαλ 

θάπνην ζηξεζνγφλν γεγνλφο. Ζ ηαθηηθή απηή ηνπο αλαθνπθίδεη 

πξνζσξηλά θαη ηνπο βνεζάεη λα θξαηήζνπλ κηα ηζνξξνπία. πλήζσο 

επηλννχλ θαη θαληαζηηθνχο θίινπο πνπ ηνπο θξαηάλε ζπληξνθηά. 

 

- Παιηλδξφκεζε 

Σα παηδηά ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα είλαη παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη 

γίλνληαη εμαξηεκέλα θαη απαηηεηηθά. 

 

- Απφζπξζε 

Σα παηδηά αλίθαλα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απνκαθξχλνληαη λνεξά απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ θαη θηλνχληαη ζαλ 

λα είλαη αφξαηα. Φξνληίδνπλ θαηνηθίδηα δψα θαη πεξλάλε καδί ηνπο 

πνιιέο ψξεο ή δίλνπλ ζεκαζία ζε άςπρα αληηθείκελα ή νλεηξνπνινχλ. 

 

- Παξνξκεηηθή ππεξελεξγεηηθφηεηα 

Σα παηδηά γίλνληαη παξνξκεηηθά θαη ππεξδξαζηήξηα γηα λα κελ 

ζθέθηνληαη ην γεγνλφο ή ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Απηή ε 

ππεξδξαζηεξηφηεηα θαιχπηεη ελ κέξεη ηε ζιίςε ηνπο, αιιά είλαη 

ελνριεηηθή γηα ηνπο άιινπο, επεηδή δείρλνπλ λα κελ αληηιακβάλνληαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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       Γελ είλαη φκσο κφλν απηέο νη ζηξαηεγηθέο απνθπγήο πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

παηδηά. Δπηπρψο ππάξρνπλ θαη ζηξαηεγηθέο απνδνρήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

θξίζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Valliant (1977) ππάξρνπλ πέληε ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο 

ψξηκεο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ: ν αιηξνπτζκφο, ην ρηνχκνξ, ε απψζεζε, ε 

πξνζκνλή ηνπ επφκελνπ «ρηππήκαηνο ηεο κνίξαο» θαη ηέινο ε 

ππνθαηάζηαζε.                                                                

- Αιηξνπτζκφο 

Σα παηδηά πξνζθέξνληαη λα βνεζήζνπλ ηα αδέξθηα ηνπο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα ίδηα ηηο δπζθνιίεο. Σν θαθφ 

είλαη κήπσο ράζνπλ έηζη ηελ παηδηθφηεηά ηνπο θαη ζπκπεξηθέξνληαη 

εζαεί σο ελήιηθεο. 

 

- Υηνχκνξ 

Σα παηδηά δηαθσκσδνχλ ηε δχζθνιε θαηάζηαζή ηνπο γηα λα θξχςνπλ 

ηνλ πφλν ηνπο. Γελ πξέπεη φκσο λα θαηαθεχγνπλ ζε απηφ ζπλερψο 

γηαηί ζα ράζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο  θαη λα ηα επεμεξγαζηνχλ. 

 

- Απψζεζε 

Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί λα μερλάλε γηα 

ιίγν παίδνληαο ή δηαβάδνληαο γηα λα πεξηνξίδνπλ ην άγρνο ηνπο. Δλψ 

παίδνπλ κεηά απφ ιίγν επηζηξέθνπλ ζηελ ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε θαη 

μαλά πάιη απφ ηελ αξρή. Δίλαη έλαο θαιφο ηξφπνο δηαρείξηζεο άγρνπο 

εμαηηίαο θάπνηαο θξίζεο, αιιά είλαη πξνζσξηλφο, γηαηί ελψ ην βνεζάεη 

«λα μεθνπξάδεη ην κπαιφ θαη ηελ ςπρή ηνπ, ειινρεχεη  ν θίλδπλνο κεηά 

απφ θαηξφ λα νδεγεζεί ζηελ άξλεζε θαη λα κελ πξνζαξκνζηεί. 

 

- Πξνεηνηκαζία γηα ην επφκελν γεγνλφο θξίζεο. 

Πξφθεηηαη γηα ην ζρεδηαζκφ πνπ θάλνπλ ηα παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ 

ην επφκελν πεξηζηαηηθφ θξίζεο. Αλ θαη είλαη θαιφ γηαηί ζσξαθίδεη ηα 

πάληα ζε κειινληηθέο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, ππάξρεη ν θίλδπλνο 

κα εηνηκάδνληαη κε έλα ςπραλαγθαζηηθφ ηξφπν γηα θάηη πνπ ίζσο δελ 

έξζεη πνηέ. 
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- Τπνθαηάζηαζε 

Δίλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο ησλ παηδηψλ λα μεθεχγνπλ απφ ην 

θφβν, ηε ζιίςε θαη ην ζπκφ κε ελαζρφιεζε κε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα παηρλίδηα, ηα αζιήκαηα, ηα ρφκπη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εθηνλψλνληαη απφ ηελ πίεζε θαη ηελ έληαζε. 

Δίλαη έλαο θαιφο ηξφπνο, αξθεί λα κελ γίλεηαη κε ππεξβνιή γηαηί ην 

παηδί κπνξεί λα απνκνλσζεί απφ ηνπο γχξσ αλζξψπνπο ηνπ. 
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1.  7  Η κπίζη ζηο ζσολείο ζε ζσέζη με ηην κοινόηηηα 

        

       ε απηφ ην ζεκείν ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ην πψο ζα αληηκεησπίζεη κία 

θξίζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο γνλείο, ηελ πνιηηηθή 

εγεζία θαη ην πεξηβάιινλ γεληθά. Ο αΐηεο (2008) έρεη γξάςεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο ζηα ζρνιεία ην νπνίν πξέπεη λα 

δηαζαθελίδεη ηα παξαθάησ: 

 

- Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

 

- Πνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

θξίζεηο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 

- Να ππάξρεη κηα νξγαλσηηθή δνκή γηα ηηο θξίζεηο, πνπ λα πεξηιακβάλεη 

ζπγθξφηεζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ηελ ηνπνζέηεζε ζπληνληζηή 

θαη ηα θαζήθνληά ηνπ, φπσο θαη ηα θαζήθνληα φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. 

 

- Να αλαπηπρζεί γξαπηφ ζρέδην δηαρείξηζεο κε πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ, 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαλφλσλ.  

       Σν ζρνιείν εθηφο απφ ρψξνο εθπαίδεπζεο είλαη θαη ηφπνο εξγαζίαο, ζηνλ 

νπνίν φια κπνξνχλ λα ζπκβνχλ, απφ απιά αηπρήκαηα, κηθξνηξαπκαηηζκνχο 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κέρξη θαηαζηξνθέο θαη ζάλαηνη. Δδψ είλαη πνπ 

ρξεηάδεηαη ην ζρνιείν λα είλαη έηνηκν λα πξνιάβεη, λα πεξηνξίζεη δηάθνξα 

αηπρήκαηα πνπ επηθέξνπλ θξίζεηο θαη λα ηα δηαρεηξηζηεί αλ ζπκβνχλ. 

Γπζηπρψο φκσο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

θξίζεσλ νχηε θαλ θεληξηθά, απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Όζν πξνεηνηκαζκέλν 

είλαη ην ζρνιείν σο νξγαληζκφο, ηφζν πην εχθνια ζα απνθχγεη πεξηπηψζεηο 

θξίζεσλ, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο πηζαλφηεηεο θαη αλ πνηέ ζπκβνχλ ζα έρεη ηα 

εθφδηα λα ηηο δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα. Μελ μερλάκε φηη πέξα απφ ηηο επηπηψζεηο 

πάλσ ζηηο δσέο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηθέξνπλ νη 
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θξίζεηο ζην ζρνιείν, ππάξρνπλ θαη νη νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο. Μία θσηηά 

π.ρ. αλ δελ ππάξρεη ζρέδην πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ζα επηθέξεη κηα 

νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζην θξάηνο. Οη Κέθεο 2005, 

Williams θαη Johnson 2005, Γεσξγφπνπινο 2006, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ 

αΐηε (2008), πξνηείλνπλ: 

- Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ 

- Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ 

- Σελ θαηαγξαθή ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ 

- Σελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο απφ απηέο 

- Σελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

- Σελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

       Ζ εθαξκνγή θαη ε ιεηηνπξγία ηέηνησλ ζρεδίσλ ζα βνεζήζεη ην ζρνιείν λα 

γιηηψζεη ρξήκαηα, λα απνθχγεη ζπαηάιεο θαη θαζπζηεξήζεηο, αιιά θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν λα κελ ζξελήζεη ζχκαηα. 

       Ο αΐηεο (2008) πξνηείλεη έλα ρέδην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζε ρνιεία ην 

νπνίν ζα μεθηλάεη απφ έλα πκβνχιην 9 κειψλ θαη πνπ ζα απνηειείηαη απφ: 

1) Ζγεηηθά ζηειέρε εθπαίδεπζεο 

2) ρνιηθνχο ςπρνιφγνπο 

3) Δθπξφζσπνη απφ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηελ Ππξνζβεζηηθή, ηελ 

Αζηπλνκία, ηνλ Οξγαληζκφ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο. 

       Όια απηά ηα κέιε πξέπεη λα είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλα ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. Μφιηο ζπζηαζεί ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη ζρέδηα 

γηα ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, αηπρήκαηα, ζάλαηνη. Σα κέιε 

νθείινπλ λα: 

- Να νξηνζεηήζνπλ ηη ζεκαίλεη «θξίζε», λα πξνζδηνξίζνπλ γεγνλφηα πνπ 

ζα εκθαληζηνχλ ζην ζρνιείν. 

- Να εμεηάζνπλ ηελ πθηζηάκελε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, αληιψληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη θάζε ζρνιείν. 
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- Να κειεηήζνπλ ηα  δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη λα δνπλ πνηεο είλαη νη 

θαηάιιειεο πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, πνπ 

ζα επηθέξνπλ ηελ εμάιεηςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ.  

- Να επηιέμνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα θάζε ηχπν ζρνιείνπ θαη νη 

δηεπζπληέο ηνπο λα ηηο εθαξκφζνπλ. 

- Καη λα αμηνινγεζνχλ, αλ εθαξκνζηνχλ απηά ηα ζρέδηα, αλ θάηη πήγε 

ζηξαβά πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ή κεηά, λα αλαιπζνχλ θαη λα 

βειηησζνχλ. 

       Σν ζρέδην πνπ ζα εθπνλεζεί ζα πξέπεη λα έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε κίαο θξίζεο. Ζ δνκή ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008) 

ζα πξέπεη λα είλαη: 

- Αθξηβήο θαηαγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηνπ ζρεδίνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα 

ππξθαγηά π.ρ. πψο ζα ηελ πξνιάβνπκε, πψο ζα ειαρηζηνπνηήζνπκε 

ηηο πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί, πψο ζα ηε ζβήζνπκε, πψο ζα βγεη ζψν έμσ 

απφ ην ζρνιείν νη καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ρσξίο λα θηλδπλέςνπλ. 

- Καηαγξαθή κέηξσλ νξγάλσζεο, δειαδή ηα κέηξα πξφιεςεο ελφο 

θηλδχλνπ, ηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλδχλνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

απαξαίηεησλ κέζσλ ζε θαηάιιεια ζεκεία (π.ρ. ππξνζβεζηήξεο), ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππνινίπσλ 

(επηζηάηεο, θχιαθαο, θαζαξίζηξηεο). 

- Σξφπνο νξγάλσζεο ησλ ζρνιείσλ, ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηελ δηαδηθαζία νξηζκνχ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, 

ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηεο επηινγήο ησλ κειψλ ηεο. Δπίζεο ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπληνληζηή, π.ρ. ηειέθσλα 

αλάγθεο. Έθδνζε γξαπηψλ νδεγηψλ γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηα θαζήθνληά ηνπο. Σήξεζε εκεξνινγίνπ ζπκβάλησλ θαη 

ελεξγεηψλ. 

- Δθπαίδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα λα μέξνπλ 

φινη πψο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ. ε απηή 

ηελ θξίζηκε θάζε, πνπ κπνξεί θαη λα δηαξθεί ιίγα δεπηεξφιεπηα (π.ρ. 

ζεηζκφο), φινη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα 
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πεξάζεη φζν ην δπλαηφλ πην αλψδπλα ν θίλδπλνο. Ζ εθπαίδεπζε 

επηθεληξψλεηαη: 

 

α) ζηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ 

β) ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ 

γ) ζηελ κεηάδνζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ γηα παξνρή ηαηξηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ βνεζεηψλ 

δ) ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

- Καηάζηαζε εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απέλαληη ζηελ θξίζε. 

Γηα λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην ζρνιείν απφ πιεπξάο εηνηκφηεηαο 

ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη αζθήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ζεηζκνχ). 

       Έλαο νδεγφο γηα ηνπο γνλείο γηα ην πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη 

λα ελεξγνχλ ζηα παηδηά ηνπο κεηά ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπο ζπλνςίδεηαη 

σο εμήο: 

- Δπεμεγήζηε ην γεγνλφο ζην παηδί κε ζαθήλεηα. 

- Αλαθεξζείηε κε αθξίβεηα ζηα γεγνλφηα ψζηε ην παηδί θαη λα θαηαιάβεη, 

αιιά θαη λα ζαο εκπηζηεπζεί. 

- Όρη ππεξβνιέο. 

- Αλ ππάξρεη θάιπςε ησλ γεγνλφησλ απφ ηα ΜΜΔ κείλεηε ζε απηά πνπ 

κεηαδίδνληαη. 

- Ζ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ γεγνλφηνο κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ 

ζχζηεκα αμηψλ θαη αξρψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

- Αλ ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ θνβίεο δηαβεβαηψζηε ηα πψο ηα 

πξνζηαηεχεηε πιήξσο. 

- Ζ επαλαθνξά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζπληειεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

άγρνπο θαη ηεο αλαζθάιεηαο. 

- Αληηδξάζηε κε ςπρξαηκία, γηαηί ηα παηδηά αληινχλ ζάξξνο απφ εζάο. 

- Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά ησλ γνληψλ ζηα παηδηά ηνπο είλαη λα 

αθνχζνπλ ηη έρνπλ λα πνπλ θαη ην πψο εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. Να απνθεχγεηαη ε θξηηηθή γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ 

(Παπαθψζηα, 2006) 
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       πλερίδνληαο λα πνχκε πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ κέζα ζην ζρνιείν, 

δεκνηηθφ ή γπκλάζην – ιχθεην. To ζρέδην απηφ ζα πεηχρεη φηαλ ππάξρνπλ νη 

παξαθάησ ζεκαληηθνί παξάγνληεο (αΐηεο, 2008): 

- Καιφο ζπληνληζκφο.  

Σα κέιε ηεο νκάδαο γηα λα πεηχρνπλ ζην έξγν ηνπο ζα πξέπεη λα 

ζηεξηρηνχλ ζηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο: νη ξφινη ηνπ θαζελφο πξέπεη 

λα είλαη μεθάζαξνη, ε δηαδηθαζία λα είλαη απνζαθεληζκέλε θαη λα 

ππάξρεη κηα θνηλή θνπιηνχξα εηνηκφηεηαο. 

- Ηθαλή ζρνιηθή εγεζία 

Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ φξακα, παξαθίλεζε θαη 

ηθαλφηεηα νξγάλσζεο. 

- Δπάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Ζ πνιηηεία ζα πξέπεη λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο, ζε ρξήκαηα θαη 

κέζα, φπσο θαη λα παξαβξίζθνληαη επί ηφπνπ νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, 

νη ζρνιηθνί ςπρνιφγνη, ψζηε λα παξεκβαίλνπλ άκεζα. 

- Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ζ επηκφξθσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε θαη επηηαθηηθή 

ζα ιέγακε. Έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα γηα λα ην αληηιεθζεί θαλείο 

απηφ είλαη λα αλαθεξζνχκε ζην ζέκα ηνπ θνπηηνχ ησλ Πξψησλ 

Βνεζεηψλ. Πφζν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν αλ δελ είλαη πιήξσο 

εμνπιηζκέλν, ή αλ ηα θαξκαθεπηηθά πιηθά πνπ έρεη κέζα είλαη ιεγκέλα 

ή ην ρεηξφηεξν φισλ λα κελ κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Αιιά αιήζεηα, πφζν εθπαηδεπκέλνη είλαη νη 

δάζθαινη, νη θαζεγεηέο θαη νη δηεπζπληέο ζηελ ρψξα καο. 

- Καη ηέινο ην ζεηηθφ θιίκα κέζα ζην ζρνιείν. 

Δίλαη μεθάζαξν φηη γηα λα πεηχρεη ην νπνηνδήπνηε ζρέδην ζηελ 

αληηκεηψπηζε κηαο θξίζεο, επηβάιιεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο κηα εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη ζπλχπαξμε. 

Υξεηάδεηαη φινη λα δηαζέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα έρνπλ δηάζεζε 

πξνζθνξάο θαη απηή ε θξίζε ίζσο λα θέξεη θαη θάηη ζεηηθφ: φηαλ φια ζα 

ηειεηψζνπλ ην θιίκα ζα είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ φηη ήηαλ πξηλ θαη απηφ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεηηθά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ θξίζε, γηαηί φπσο 
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αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε θξίζε είλαη θαη επθαηξία λα θαιπηεξέςνπλ 

φια κέζα ζην ζρνιείν. «Σν ζρνιηθφ θιίκα θαη ε πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

δσήο θαζνξίδνληαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη θαηλνκελνινγηθή 

κνλαδηθφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο κε αμίεο, πξνζδνθίεο 

φισλ φζσλ εκπιέθνληαη θαη έλαο επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο κίαο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο αλαδεηά θίλεηξα θαη έκπλεπζε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα λα εθπιεξσζνχλ φινη νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ» 

(Μπξίληα, 2014). 

       Σειηθά απηφ πνπ κέλεη λα εμεηάζνπκε είλαη ηη γίλεηαη ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία ζρεηηθά κε ην αλ είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλα λα 

πξνιάβνπλ, λα δηαρεηξηζηνχλ, λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηέινο λα 

πξνβιέςνπλ θαηαζηάζεηο θξίζεσλ. Κάπνηα άηπρα γεγνλφηα ζα 

ζπκβνχλ έηζη θη αιιηψο, φηη θαη αλ θάλνπκε. Όκσο θάπνηα απφ απηά 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ αθνχ «έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο πνπ 

αλάγνληαη ζηνλ θχθιν ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πξνθαινχληαη απφ απηέο» (Μπελέθνο, 1989). 

       Όινη καο, φζνη εξγαδφκαζηε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, μέξνπκε 

φηη ε ειιεληθή πνιηηεία, ε ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη θαηαθέξεη λα 

δξνκνινγήζεη ηα θαηάιιεια ζρέδηα θαη λα έρεη έλαλ θαιφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θξίζεηο κέζα 

ζηα ζρνιεία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έηζη θαη αιιηψο σο ζπληεηαγκέλε 

πνιηηεία θαη σο πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα πνιηηψλ δελ θαηαθέξλνπκε ζε 

θαλέλαλ ηνκέα λα είκαζηε πιήξσο θαιπκκέλνη  ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, 

πξφβιεςεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Δηδηθά γηα ηηο θξίζεηο ζηα ζρνιεία  

θαηά ηνλ  αΐηε (2008) απηφ ζπκβαίλεη γηαηί: 

    -    Γελ ππάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην 

         Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο επηηξνπέο δηαρείξηζεο θξίζεσλ νχηε εηδηθά    

         ζρέδηα αληηκεηψπηζεο (κφλν ην ζρέδην ηνπ ΟΑΠ γηα ηνπο  

         ζεηζκνχο). 

     -   Ζ ππνζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε είλαη ππνηνληθή 

     -   Τπάξρεη ε λννηξνπία ηνπ «δελ ζα ζπκβεί ηίπνηα εδψ» 

       Θεσξνχκε ζθφπηκν λα ζηαζνχκε ζε απηά ηα ηειεπηαία πνπ 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Πνιιέο θνξέο, θαη ιφγσ ίζσο ηεο 

ηδηνζπγθξαζίαο καο σο ιαφο, πνιινί απφ καο δελ θαληαδφκαζηε φηη 
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κπνξεί πνηέ λα ζπκβεί θάηη ζε καο ηνπο ίδηνπο, ή ζηνπο γχξσ καο ή 

ζην ρψξν πνπ θηλνχκαζηε θαη εξγαδφκαζηε. Απηέο νη ζθέςεηο δελ 

πξέπεη λα καο εκπνδίδνπλ λα έρνπκε έλα πιάλν λα αληηκεησπίζνπκε 

ην νπνηνδήπνηε θαθφ, έρνληαο εθπνλήζεη έλα πιάλν, έλα ζρέδην, ψζηε 

λα δηαρεηξηδφκαζηε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κε επρέξεηα. Κακηά θνξά ηα 

πξάγκαηα είλαη δχζθνια, γηαηί αθξηβψο δελ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη 

θαη δελ δηαζέηνπκε εκπεηξίεο. 
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1. 8  Πποηεινόμενη λύζη ζυζηήρ ανηιμεηώπιζηρ κπίζευν ζηα 

ζσολεία 

       Οη θαηαζηάζεηο θξίζεσλ είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κεκνλσκέλα απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο ή νκάδεο. 

Υξεηάδεηαη επηζηξάηεπζε απφ φινπο: καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο, 

ζχιινγν γνλέσλ, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, Τπνπξγείν Παηδείαο, πνιηηηθή 

βνχιεζε.  Ζ παξνχζα έξεπλα βαζηδφκελε ζηνπο Kline, Schonfeld θαη 

Lichtenstein (1995) πξνηείλεη ηελ παξαθάησ ιχζε. Ζ θξίζε αληηκεησπίδεηαη ζε 

ηξία ζηάδηα, ηξεηο νκάδεο παξέκβαζεο: 

- Ζ νκάδα αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ κέζα ζηα ζρνιεία 

Καλείο δελ μέξεη ην ζρνιείν θαιχηεξα απφ απηνχο πνπ θαζεκεξηλά 

δνπιεχνπλ θαη αγσλίδνληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο φιεο ηηο δπζθνιίεο. Καη 

απηνί δελ είλαη παξά νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

- Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Μαδί κε ηελ πξνεγνχκελε νκάδα είλαη θαη ε κηθξή νκάδα 

απνηεινχκελε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο 

Τπνδηεπζπληέο. Ζ νκάδα απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δψζεη ηηο 

νδεγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ 

θξίζεσλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά. Δίλαη απηή πνπ έρεη ηελ 

επζχλε ηεο νξγάλσζεο, ηεο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ, 

ηελ άζθεζε εηνηκφηεηαο θιπ.  

- Οκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. 

ε απηή ζπκκεηέρνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ε ζρνιηθή επηηξνπή, ε 

Αζηπλνκία, ε Ππξνζβεζηηθή, Ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο. Ζ νκάδα απηή παξεκβαίλεη κφλν ζε πνιχ ζνβαξέο 

θαηαζηάζεηο (θσηηά, ζεηζκφ) πνπ είλαη αδχλαηνλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ 

απηή ζα δηαζέζεη ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, φπσο είλαη ε δηάζεζε ςπρνιφγσλ. 

       Κξίζεηο ζηα ζρνιεία ζπλέβεζαλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ζπκβαίλνπλ. Όινη 

καο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δνχκε κε απηέο. Σν ζέκα είλαη λα είκαζηε ζε 

ζέζε λα ηηο πξνβιέςνπκε φζν είλαη δπλαηφλ θαη λα ηηο αληηκεησπίζνπκε 
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έρνληαο ηνπο εαπηνχο καο, αηνκηθά θαη σο νκάδεο, ζε εηνηκφηεηα θαη κε 

δηάζεζε πξνζθνξάο. Αλ δελ πξνζθέξνπκε ηε βνήζεηά καο, ν θαζέλαο 

πξνζσπηθά θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί, ην ρξφλν ηνπ ζπκβάληνο, νη θξίζεηο ζα 

καο βξίζθνπλ σο άηνκα θαη σο θνηλσλία αλνξγάλσηνπο θαη απξνεηνίκαζηνπο, 

κε απνηέιεζκα νη ζπλέπεηεο λα είλαη κεγαιχηεξεο.  
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     Κεθάιαην  2ν        Τ Γ Κ  Ρ Ο Τ  Δ Ι   ζηα   Υ Ο Λ Δ Ι Α 

  

2. 1   Οπιζμοί ηηρ ζύγκποςζηρ 

       Γεληθά ν φξνο ζχγθξνπζε (conflict) ραξαθηεξίδεη νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε 

ή ζπκπεξηθνξά θαηέλαληη εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Αλάινγα δε ησλ κεξψλ ν 

φξνο ιακβάλεη θαη ηδηαίηεξε δηάζηαζε π.ρ. αηχρεκα, ζχγθξνπζε νρεκάησλ, 

έλνπιε, θνηλσληθή, λφκσλ, ζπκθεξφλησλ, αηφκσλ θ.ά.  ηελ ειιεληθή 

γιψζζα ε ιέμε ζχγθξνπζε έρεη σο ζπλψλπκα ηνπο φξνπο «δηακάρε», 

«πάιε», «αγψλαο», «αληαγσληζκφο» θαη «αληίζεζε» Οπλέζθν- Βηθηπαίδεηα 

(1972), αιιά ζεκαίλεη θαη δηέλεμε θαη «πξνθχπηεη φηαλ ππάξρεη αζπκβίβαζηε 

αμία, αληηηηζέκελεο επηδηψμεηο, ζηφρνη ή ζπκθέξνληα κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ πιεπξψλ» (Ζξαθιείδεο, 2011). 

       Με ηνλ φξν «επίιπζε ζπγθξνχζεσλ» αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη βνεζά ηα 

άηνκα θαη ηηο νκάδεο λα νξίζνπλ ηηο επηδηψμεηο ηνπο θαη λα βξνπλ ιχζεηο, πνπ 

ζα ηθαλνπνηνχλ αθξηβψο ηηο επηδηψμεηο απηέο (Association for Conflict 

Resolution, 2002). 

       O Balay (2006)  αλαθέξεη  φηη ζηνπο πξσηνπφξνπο κε ηελ ελαζρφιεζε 

γηα ηηο ζπγθξνχζεηο ήηαλ ε Follet ην 1924 πνπ ππνζηήξηδε, φηη εμαηηίαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ, είλαη θπζηθφ 

λα εγείξνληαη δηαθσλίεο. Οη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θέξλνπλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη είλαη ζηελ επρέξεηα ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ λα 

δηαρεηξηζηεί απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο ζεηηθά γηα λα ππάξμεη αλ είλαη δπλαηφλ 

φθεινο. Ο Thomas (1992) ιέεη φηη π ζχγθξνπζε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ 

μεθηλάεη φηαλ ε κηα πιεπξά αληηιακβάλεηαη φηη ε άιιε πιεπξά αλαηξέπεη ή 

πξνζπαζεί λα καηαηψζεη ηηο επηζπκίεο ηεο θαη ηα ζρέδηά ηεο. Ο Deutsch 

(1977) γξάθεη: «δηελέμεηο εκθαλίδνληαη φηαλ δξνκνινγνχληαη αζπκβίβαζηεο 

ελέξγεηεο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζηφρσλ πνπ ηα νθέιε ηεο κηαο νκάδαο 

λα αληηκάρνληαη ηα νθέιε ηεο άιιεο», ελψ ν Robbins (1978) πξνζδηνξίδεη φηη 

«ζχγθξνπζε είλαη ε αληαγσληζηηθή-αληηζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν ή 
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πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ» θαη «φηη γηα λα ππάξμεη ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο». Έλαο πην απιφο νξηζκφο είλαη ηνπ Lippit (1982) θαη 

πνπ αλαθέξεη φηη ε ζχγθξνπζε είλαη κία ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο έληαζεο.  

       Σα θχξηα ζηνηρεία κίαο δηέλεμεο – ζχγθξνπζεο κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ ζην γλσζηφ «ηξίγσλν» ηνπ Gultung, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Ζξαθιείδε (2011). Ο Gultung (1969) είρε πξνηείλεη ζηα ηέιε ηνπ 1960 φηη ηξία 

είλαη ηα ζηνηρεία γηα λα ππάξμεη κηα ζνβαξή ζχγθξνπζε: 1) αληίζεζε, 

αζπκβίβαζηε αμία, 2) αληίιεςε ηεο δηαθνξάο θαη αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ 

αληίπαιν θαη 3) ζπγθξνπζηαθή ζπκπεξηθνξά.  

                                            Contradiction     

                                               (ανηίθεζη)                                                                                                   

 

 

 

 

 

   Attitude                                                                          Βehavior 

(ανηίλητη)                                                                      (ζςμπεπιθοπά) 

                           Σν ηξίγσλν ηνπ Gultung (1969) 
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2. 2  Γιαδικαζία  επίλςζηρ ζςγκπούζευν 

               

       H ζχγθξνπζε είλαη έλα γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη θαζεκεξηλά ζηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη δελ είλαη άιιν παξά έλα πξφβιεκα θαη σο πξφβιεκα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. χκθσλα κε ην Association for Conflict 

Resolution, 2002) ε δηαδηθαζία επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο απνηειείηαη απφ 

ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

- πκθσλία ζέζπηζεο βαζηθψλ θαλφλσλ 

- Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχγθξνπζε  

- πκθέξνληα ησλ αληηθξνπφκελσλ πιεπξψλ 

- Θέκα δηακάρεο 

- Σξφπνη, πξνηάζεηο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

- Δπηινγή ησλ θαιχηεξσλ απφ απηέο 

- Δπίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ πιεπξψλ 

       Οη ζπγθξνχζεηο γεληθά ζεσξνχληαη αξλεηηθέο, αιιά πνιιέο θνξέο είλαη 

ρξήζηκεο γηα ην ρηίζηκν πγηψλ ζρέζεσλ. Ζ θαιχηεξε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

έρεη λα θάλεη κε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ρεηξηζκνχ ζπλαηζζεκάησλ, 

αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο ηνπ άιινπ, αλαγλψξηζε θξαγκψλ θαη νξίσλ, θαζψο 

θαη δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο θαη ησλ θαηαζηάζεσλ έληνλεο 

ξήμεο. Οη δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο απνηεινχληαη απφ αληηζέζεηο θαη 

δηαθσλίεο θαη κπνξεί λα είλαη (Deutsch, 1973):  

- θαηαζηξνθηθέο, πνπ εκπεξηέρνπλ εμαλαγθαζκφ θαη απεηιέο 

- επνηθνδνκεηηθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαπξαγκάηεπζε ή ζπκβηβαζκφ 

Οη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ επνηθνδνκεηηθψλ ζγθξνχζεσλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Vuchinich (1990), δηαηξνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

- Σελ άζθεζε εμνπζίαο 

- Σελ δηαπξαγκάηεπζε 

- Καη ηελ απνδέζκεπζε 
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       Δπίζεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία, ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε, ην θχιν, ηελ 

θνπιηνχξα, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο πνπ θάπνην 

ηξφπν ζα δηαρεηξηζηεί ηελ επίιπζε κηαο ζχγθξνπζεο εμαξηάηαη  απφ ην 

πεξηβάιινλ, δειαδή αιιηψο ζα ελεξγήζεη αλ ε ζχγθξνπζε γίλεη ζην ζπίηη θαη 

αιιηψο αλ γίλεη ζηε δνπιεηά, αλ είλαη κε ηνλ άιιν ζπλνκήιηθνο, αλ έρνπλ ην 

ίδην θχιν θιπ. 

       Ζ ζχγθξνπζε είλαη ζεηηθά ζρεηηδφκελε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα 

(Σζαπαηζάξεο, 2015). Οκάδεο ζηηο νπνίεο ππήξραλ πνιιέο ζπγθξνχζεηο 

απέδηδαλ θαιχηεξα θαηά 73% ζε ζρέζε κε νκάδεο φπνπ ππήξραλ ιίγεο 

ζπγθξνχζεηο (Hall θαη Williams, 1966 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Σζαπαηζάξε, 

2015). Σν πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη ζπγθξνχζεηο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

κεγάιε ελαζρφιεζε κε απηέο φπσο θαίλεηαη απφ ην κεγάιν πιήζνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη απφ ηα ρξήκαηα θαη ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ νη 

νξγαληζκνί γηα λα ηηο αλαιχνπλ θαη λα ηηο επηιχνπλ. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη 

δελ ππάξρεη νκάδα, επηρείξεζε, εθπαηδεπηηθή κνλάδα, νξγαληζκφο πνπ λα 

κελ ζπκβαίλνπλ θαηά θαηξνχο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο, 

ηνπο καζεηέο, ηνπο ππαιιήινπο θιπ. Όινη απηνί νη νξγαληζκνί αλαπηχζζνληαη  

φηαλ είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζηηο ζπγθξνχζεηο θαη εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 

θαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο δηάθνξεο 

ζπγθξνχζεηο ζε επνηθνδνκεηηθέο. 

       Πφηε φκσο κία ζχγθξνπζε είλαη σθέιηκε; 

- Όηαλ κπνξεί λα απμήζεη ηα θίλεηξα, ηελ ελεξγεηηθφηεηα, ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ελφο νξγαληζκνχ. 

- Όηαλ ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο θαηαλνεί ηε ζέζε ηνπ, 

ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ζπγθξνχζεηο, ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη 

δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα ηα επηρεηξήκαηά ηνπ. 

- Όζν πην γξήγνξα εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξνπζε, ηφζν εχθνια 

αληηκεησπίδεηαη. 

- Ζ ζχγθξνπζε δείρλεη αδπλακία πνπ γίλεηαη αληηιεπηή θαη κπνξεί  έηζη 

λα αληηκεησπηζηεί. 

- Ζ ζχγθξνπζε θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε γηα έξεπλα 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ζπκβηβαζηηθνχ ραξαθηήξα. 
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- Με ηελ ζχγθξνπζε βειηηψλεηαη ε επίγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

απμάλεηαη ε ζπλνρή θαη ε ζπλεξγαζία – επηθνηλσλία ησλ νκάδσλ. 

- Μία αληηπαξάζεζε εληζρχεη ηνπο πην δπλαηνχο θαη κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία πξνβάιινπλ νη κειινληηθνί εγέηεο. 

- Οη ζπγθξνχζεηο ζπκβαίλνπλ πεξηζζφηεξν ζε ζνβαξά ζέκαηα θαη ηα 

νπνία φινη ζέινπλ λα βνεζήζνπλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

- Ζ ζχγθξνπζε βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα εθθξάδνληαη, λα βγάδνπλ 

πξνο ηα έμσ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα απαιιάζζνληαη  έηζη απφ ην 

άγρνο.(Σζαπαηζάξεο, 2015). 

       Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, 

παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ ζηάδηα (ΔΚΠΑ, 2008): 

Α. Οξηζκφο θαη θαηαλφεζε ην ηη είλαη ζχγθξνπζε. Ηθαλφηεηα λα 

αλαγλσξίδνπκε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. 

Β. Βαζηθέο ςπρνινγηθέο αλάγθεο σο αηηία ζπγθξνχζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

˃ αλάγθε λα αλήθνπκε 

˃ αλάγθε λα ληψζνπκε φηη έρνπκε ηνλ έιεγρν 

˃ αλάγθε λα αθνχγεηαη ε άπνςή καο 

Γ. Θπκφο θαη επηζεηηθφηεηα. Γηα λα απνθχγνπκε κηα ζχγθξνπζε πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπκε εγθαίξσο ηα ζεκάδηα πνπ καο δείρλνπλ φηη ζα μεζπάζεη κία 

ζχγθξνπζε. Να θαηαιαβαίλνπκε απφ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ άιινπ, απφ 

ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ, φηη πξνκελχεηαη 

ζχγθξνπζε. Όκσο ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαιαβαίλνπκε θαη ηνλ ίδην καο ηνλ 

εαπηφ, φηη αξρίδνπκε π.ρ. λα ζπκψλνπκε. 

Γ. πλέπεηεο ηνπ ζπκνχ θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο. Όηαλ δηεθδηθνχκε θάηη κέζα 

απφ κηα ζχγθξνπζε κπνξεί λα θέξεη άκεζα θάπνηα απνηειέζκαηα θαιά, φκσο 

ζην κέιινλ ζα καο γεκίζεη κε ελνρέο θαη ζα δπζθνιέςεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

καο ζρέζεηο. 
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Δ. Σχπνη αληίδξαζεο ζε θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ, πψο αληηδξνχκε φηαλ 

βξηζθφκαζηε ζε ζχγθξνπζε: 

˃ Παζεηηθά 

    Γελ δηακαξηπξφκαζηε θαη απνδερφκαζηε φηη νη άιινη έρνπλ ην πάλσ ρέξη.  

˃ Δπηζεηηθά 

    Απαηηνχκε φηη ζεσξνχκε φηη είλαη δίθαην γηα ηνπο εαπηνχο καο. 

˃ Απηνυπνζηεξηθηηθά 

    Γηεθδηθνχκε ηα δηθαηψκαηά καο, αιιά ζπγρξφλσο ζεβφκαζηε θαη ησλ    

αιισλψλ. Θεσξείηαη θαη ε θαιχηεξε επηινγή γηαηί ζέινπκε λα δηθαησζνχκε           

αιιά αλαγλσξίδνπκε ην γεγνλφο φηη θαη ε άιιε πιεπξά ζέιεη ην ίδην. 

Σ. Γηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. Με βάζε ηνλ απηνυπνζηεξηθηηθφ 

ηξφπν πξνηείλνληαη ηα εμήο ζηάδηα: 

˃ Έιεγρνο ηνπ ζπκνχ. Αθνξά  ζε ηερληθέο πνπ  βνεζνχλ ηφζν ηνπο ελήιηθεο 

φζν θαη ηα παηδηά λα απνθεχγνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

επηιχζνπλ ηελ ζχγθξνπζε. 

˃ Καζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο. Καηαιαβαίλνπκε πνην αθξηβψο είλαη ην 

πξφβιεκα πνπ γελλάεη ηελ ζχγθξνπζε θαη ζπγρξφλσο θαηαλννχκε θαη ηνπο 

άιινπο. 

˃ Δμέηαζε άιισλ ελαιιαθηηθψλ. Βξίζθνπκε ηξφπνπο εθηφλσζεο ηεο 

ζχγθξνπζεο, φπσο απνρψξεζε απφ ην ρψξν, δεηάκε δηακεζνιάβεζε 

θάπνηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηά, δεηάκε ηε βνήζεηα δαζθάινπ ή γνλέα.  

˃   Δπηινγή θαη εθαξκνγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο (McGinnis, Goldstein, 

Sprafkin θαη Gershaw, 1984).  
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2.3 Δπίλςζη ζςγκπούζευν και πολιηιζμικό ςπόβαθπο. 

 

       Ζ επίιπζε κηαο ζχγθξνπζεο έρεη λα θάλεη κε ην πψο αληηιακβάλεηαη θαη 

πψο δηαρεηξίδεηαη κία ηέηνηα θαηάζηαζε ην θάζε άηνκν δηαθνξεηηθά. Πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληαο φκσο είλαη θαη ε θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δεη 

θάπνηνο θαη πφζν επεξεάδεηαη απφ απηήλ. Καηά ηνλ Ross (1993) νη 

ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ κνξθή θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ νπνία 

εξκελεχνληαη νη ηδηαίηεξνη ηξφπνη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο. Σα άηνκα πηνζεηνχλ δηάθνξνπο κεραληζκνχο απηνζπγθξάηεζεο, 

νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: 

- ην άηνκν απνζαθελίδεη πιήξσο πνηεο είλαη νη πξνζέζεηο ηνπ. 

- ην άηνκν, επεηδή ελδηαθέξεηαη λα έρεη κηα θαιή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, δελ ζέιεη λα θάλεη ή λα πεη θάηη 

θαθφ γηα λα κελ πξνζβάιιεη νχηε λα πιεγψζεη θαη λα έξζεη ζε ξήμε κε 

θάπνηνλ (Brown θαη Levinson, 1978, Ting-Toomey, 1988). 

- θαηά ηε ζχγθξνπζε ην άηνκν δελ ζέιεη λα επηβάιεη ηελ άπνςή ηνπ 

ζηνπο άιινπο. 

- ην άηνκν ζέιεη λα απνθχγεη ηελ απνδνθηκαζία απφ ηνπο άιινπο θαη 

ζέιεη λα ην αμηνινγήζνπλ ζεηηθά (Brown θαη Levinson, 1978) 

 

       Απηφ πνπ πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί είλαη πνηνο είλαη ν βαζκφο 

ζπιινγηθφηεηαο ή αηνκηζκνχ  ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο, δειαδή αλ κηα θνηλσλία ελεξγεί κε βάζε ην 

αηνκηθφ ή νκαδηθφ ζπκθέξνλ. Οη ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ είλαη 

αηνκηθηζηηθέο θαη δίλνπλ αμία ζηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαζελφο. Οη ρψξεο ηεο Αλαηνιήο αληίζεηα απνηεινχληαη 

απφ ζπιινγηθέο θνηλσλίεο θαη δίλνπλ έκθαζε ζην ζχλνιν, ζηελ νκάδα. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αηνκηζηηθέο θαη 

ζηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο ζηε δηαδηθαζία εο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

- ηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο ε επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ην ελδηαθέξνλ 

πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο θαη ε δηάζεζε ηνπ εαπηνχ είλαη ζηελ πξψηε 
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γξακκή ζεκαζίαο. Γηα απηφ πνιιέο θνξέο βάδνπλ ζηελ άθξε ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ  (Hui θαη Triandis, 1986). 

- ηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία φηαλ είλαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ θαη φρη ηνπ 

θαζελφο μερσξηζηά. Δίλαη ζην «εκείο» θαη φρη ζην «εγψ» (Hofstede, 

1980). 

- ηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο ε δηαθσλία, ν αληαγσληζκφο θαη νη 

αληηπαξαζέζεηο είλαη ειάρηζηεο. Ο θαζέλαο αλήθεη ζε κηα νκάδα, κέζα 

ζηελ νπνία αηζζάλεηαη αζθάιεηα, παξακεξίδνληαο σο αληάιιαγκα ηηο 

δηθέο ηνπ θηινδνμίεο θαη απαηηήζεηο (Wagatsuma, 1984).  

- ηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο ην «φρη» είλαη ζπάλην  γηαηί θαλεξψλεη 

δηαθσλία, ελψ ην «λαη» δειψλεη ε ζπκθσλία ή ηνπιάρηζηνλ απνθπγή 

δηραζκνχ (Hofstede, 1991).  

- ηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο νη πνιίηεο απνθεχγνπλ ηελ επζεία 

αληηπαξάζεζε θαη ζχγθξνπζε. ηηο αηνκηζηηθέο φκσο θνηλσλίεο αλ 

θάπνηνο απνθεχγεη ηελ ζχγθξνπζε, απηφ εθιακβάλεηαη σο αδηαθνξία ή 

αδπλακία απφ ηελ πιεπξά ηνπ.(Leung, 1987).  

- Δπεηδή ζηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο νη αξκνληθέο ζρέζεηο είλαη κεγάιεο 

αμίαο, επηιέγνληαη έκκεζνη ηξφπνη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ (Ting – 

Toomey, 1988).  

 

       Γηαθνξέο φκσο δελ παξαηεξνχληαη  κφλν  αλάκεζα ζηηο ζπιινγηθέο θαη 

ζηηο αηνκηζηηθέο θνηλσλίεο. Αθφκα θαη ζηηο ζπιινγηθέο θνηλσλίεο ππάξρνπλ 

δηαθνξέο, θπξίσο αλάινγα κε ην έζλνο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη.   
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2.4 Δπιθεηική ζςμπεπιθοπά παιδιών και εθήβυν 

 

       Σα άηνκα ζπλήζσο πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ, δηαθνξεηηθά ελεξγνχλ αλ είλαη ζην 

ζπίηη θαη δηαθνξεηηθά αλ είλαη ζην ζρνιείν, ζηελ ίδηα νκάδα ζπλνκήιηθσλ, 

ζχγθξνπζε παηδηνχ κε παηδί, παηδηνχ κε ελήιηθα (Louis θαη Miles, 1990). Οη 

άλζξσπνη αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζηα 

πξψηα παηδηθά ρξφληα θαη θνξπθψλνληαη ζηελ εθεβηθή ειηθία. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, ίζσο θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ζπγθξνχζεηο, νη ηζαθσκνί 

θαη εθδειψζεηο βίαο είλαη ζπρλφηεξεο θαη εληνλφηεξεο. Οη ιφγνη πξνθαλψο 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ησλ δχν γνλέσλ ζε πνιιέο ψξεο δνπιεηάο, ζηηο πνιιέο ψξεο 

απνπζίαο ησλ γνλέσλ απφ ην ζπίηη, ε αλεξγία ησλ γνλέσλ, ε δχζθνιε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε αχμεζε ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ε 

κεηαλάζηεπζε, ε ρξήζε νπζηψλ θ.ά.  

       Οη εξεπλεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηα 

θαηλφκελα απηά θαη λα βξνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο θαη πνπ θέξλνπλ εθδειψζεηο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν πην βαζηθφο 

παξάγνληαο έρεη ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα. χκθσλα κε ηνλ Lourie (1977) νη 

αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη  ε θαθή δηαβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ. Ζ βαζηθή αηηία πνπ απηά ηα 

παηδηά, εθ’ φζνλ θαθνκεηαρεηξίδνληαη επηιέγνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα επηιχνπλ 

ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπγθξνχζεηο κε βία. Οη έθεβνη πηνζεηνχλ κνληέια βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο φηαλ ηα ίδηα κνληέια ηα δνπλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Ζ 

κίκεζε είλαη εληνλφηεξε φηαλ απνδέρνληαη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

ζπκπεξηθνξάο (Hammond θαη Young, 1993). ε απηφ ζπκθσλεί θαη ν 

Bandura (1977) o νπνίνο ζηελ θνηλσλην-γλσζηηθή  ζεσξία ηνπ ππνζηεξίδεη φηη 

κηα ζπκπεξηθνξά δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ ηελ εμσηεξηθή ελίζρπζε αιιά θαη 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξνηχπνπ. 
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       ε κηα έξεπλα ησλ Spivak, Huusman θαη Prothrow-Stith (1989) θαίλεηαη 

φηη νη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο εθήβνπο ζε ζπγθξνχζεηο θαη επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο είλαη νη παξαθάησ:   

- Ζ θηψρεηα θαη νη δπζκελείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

Απηφο ν παξάγνληαο εκθαλίδεηαη ζε πεξηνρέο κε κεγάιε αλεξγία θαη 

πνιχ θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

- Ζ αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ.  

ηε δηάξθεηα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο νη ςπρνζσκαηηθέο αιιαγέο νη έθεβνη 

νδεγνχληαη ζε βίαηεο ζπκπεξηθνξέο, εηδηθά φηαλ πξνζβάιιεηαη ν 

λαξθηζζηζκφο ηνπο. 

- Σν θχιν. 

Παιαηφηεξεο έξεπλεο θαηαδείθλπαλ ηα αγφξηα λα εκθαλίδνπλ πην 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα θνξίηζηα λα θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο. 

- Ζ θαθνκεηαρείξηζε. 

Όζν  πεξηζζφηεξε ελδννηθνγελεηαθή βία γλσξίδνπλ ηα παηδηά, ηφζν πην 

επηζεηηθά γίλνληαη. 
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2.5 Οι ζςγκπούζειρ ζηα ζσολεία 

 

       Όπσο πξναλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα πνιιέο θνξέο νη 

ζπγθξνχζεηο δελ είλαη  κφλν αξλεηηθέο, αιιά εηδηθά ζηνπο εθήβνπο 

ζπκβάιινπλ ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Rende θαη Killen, 1992. Ross 

θαη Conant, 1992). Δπηζηήκνλεο ζε φιν ηνλ θφζκν πξνζπαζνχλ λα 

βνεζήζνπλ παηδηά θαη εθήβνπο λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ελειίθσλ (Ramsey, 1991).  

       Οη ζπγθξνχζεηο έρνπλ πνιιέο παξακέηξνπο θαη ρξεηάδεηαη λα ηηο 

πξνζεγγίζνπκε δηεμνδηθά.  Κάζε ζχγθξνπζε αλαθέξεηαη (EKΠΑ, 2008): 

α)  ζε ζέκαηα. 

       Απηά ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ ρψξνπ, έλα παηδί δηεθδηθεί ην 

πξψην ζξαλίν ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ηα παηδηά ηζαθψλνληαη γηα ηνπο 

θαλφλεο ελφο παηρληδηνχ. 

β) ζε ζηξαηεγηθέο επίιπζεο. 

       Απηέο ζπλίζηαληαη ζε ζσκαηηθέο, ιεθηηθέο, επηζεηηθέο ή φρη. πλήζσο 

απηέο ηηο δηαρεηξίδνληαη κφλα ηνπο ηα παηδηά θαη ε παξέκβαζε ελήιηθα ηηο πην 

πνιιέο θνξέο πεξηζζφηεξν θαθφ θάλεη παξά θαιφ. Σα παηδηά αλαπηχζζνπλ 

απφ κφλα ηνπο δεμηφηεηεο γηα λα επηιχνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δχλακή ηνπο, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηελ δηαθνξά ειηθίαο, 

ηηο γλψζεηο ηνπο γηα λα βγνπλ θεξδηζκέλα. 

γ) ζηελ έθβαζε. 

       Απηή κπνξεί λα είλαη κηα ζχγθξνπζε ρσξίο ιχζε, κπνξεί ε ιχζε λα 

πξνηείλεηαη απφ ελήιηθα, ην δάζθαιν, ην γνλέα, ηνλ πξνπνλεηή θαη άιινπο. 

Μπνξεί ην έλα παηδί λα ππνρσξεί ππνηαζζφκελν ζην άιιν ή λα ππάξρεη 

ακνηβαία ππνρψξεζε ησλ δχν πιεπξψλ θαη εχξεζε ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο 

(Wheeler, 1994). 
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δ) ζηελ ειηθία. 

       Σα κηθξφηεξα παηδηά ζπγθξνχνληαη πην ζπρλά, γηα ην πνηνο ζα πάξεη έλα 

αληηθείκελν, έλα παηρλίδη, ελψ ηα κεγαιχηεξα γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ιεθηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. χκθσλα κε ηνπο Laursen θαη 

Hatrup (1989) ηα κηθξφηεξα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβηβαζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζηηο κε επηζεηηθέο ζπγθξνχζεηο, ελψ ηα κεγαιχηεξα εθδειψλνπλ πην πνιχ 

πείζκα θαη επηκνλή.  

ε) ζην θχιν. 

       Ο ξφινο ηνπ θχινπ δελ είλαη ηφζν μεθάζαξνο. Οη Laursen θαη Hatrup 

(1989) θαη Wheeler (1994) ιέλε πσο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηε ζεκαηνινγία θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ή 

ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλ θαη απφ παιηφηεξεο αληηιήςεηο ηα αγφξηα 

θαίλεηαη φηη ηζαθψλνληαη πεξηζζφηεξν.  

       Κάπνηεο επηπιένλ παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο παηδηθέο θαη εθεβηθέο 

ζπγθξνχζεηο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

- Σελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ επεξεάδεηαη απφ ην 

πεξηβάιινλ. 

- Οη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε δχν παηδηά δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ κέζα ζε κηα νκάδα (Killen θαη Turiel, 1991). 

- Οη ζπγθξνχζεηο εκθαλίδνληαη κε πεξηζζφηεξε ζπρλφηεηα ζε θιεηζηνχο 

ρψξνπο (Wheeler, 1994). 

- Σα παηδηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηιχνπλ ηειηθά ηελ ζχγθξνπζε θαη 

ζπλερίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη εηδηθά ην παηρλίδη (Rende θαη 

Killen, 1992). 

- H παξνπζία ελήιηθνπ είλαη θαηαιπηηθή θαη ζπλήζσο δελ πξνζθέξεη θάηη 

ζεηηθφ. Απηφ γίλεηαη ρεηξφηεξν φηαλ ν ελήιηθαο είλαη  γνλέαο ηνπ ελφο ή 

θαη ησλ δχν εκπιεθφκελσλ ζηελ ζχγθξνπζε παηδηψλ. 
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- Ζ παξέκβαζε ελήιηθνπ δελ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έηνηκε ιχζε, 

αιιά λα πξνζπαζεί λα θαζνδεγήζεη ηα παηδηά. 

       Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα θαηάινγν απφ ρξήζηκεο ππνδείμεηο πξνο 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα βνεζήζνπλ ζεηηθά ζε πεξηπηψζεηο 

ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν (Wheeler, 1994): 

 Οη ελήιηθεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο πξνζέζεηο ησλ παηδηψλ. Πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζχγθξνπζε είλαη κηθξήο 

ζεκαζίαο, έλα ιεθηηθφ παηρλίδη. 

 Σα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ελζπλαίζζεζε γηα λα κπνξνχλ κφλα 

ηνπο λα επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

 Οη ελήιηθεο παξεκβαίλνπλ αθνχ πξψηα έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αηηία ηεο 

δηακάρεο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα 

κελ θαηαθεχγνπλ ζηελ ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία, αιιά λα θάλνπλ 

δηάινγν θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη. 

 Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί αλ ηα παηδηά ήηαλ θίινη πξηλ ηε δηακάρε. Αλ 

απηφ ζπκβαίλεη ηφηε είλαη πην εχθνιν λα ηα βξνπλ κεηαμχ ηνπο. 

 Οη ελήιηθνη πξέπεη λα παξέρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο ψζηε λα 

κεηψλνληαη νη ζπγθξνχζεηο (αίζνπζεο κε πνιιέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο), 

φπσο θαη άθζνλν πιηθφ γηα παηρλίδη. 

 Αθφκα θαη φηαλ ηα παηδηά απνδεηνχλ ηελ δηακεζνιάβεζε ηνπ 

δαζθάινπ ηνπο ή ησλ γνληψλ ηνπο, απηνί ζα πξέπεη λα δίλνπλ ρξφλν 

θαη ρψξν λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα κφλα ηνπο, έζησ θαη αλ  πηζηεχνπλ 

φηη κε ηελ παξέκβαζή ηνπο ζα απνδψζνπλ δηθαηνζχλε. 

 Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζπγθξνχζεηο είλαη ρσξίο επηζεηηθφηεηα. 

Απηφ δίλεη ηελ άλεζε ζηνπο κεγάινπο λα κείλνπλ ακέηνρνη.   

       Ζ ζχγθξνπζε είλαη ςπρνινγηθά πγηήο γηαηί θέξλεη εθηφλσζε εμαηηίαο ησλ 

απνγνεηεχζεσλ θαη είλαη θαη θνηλσληθά πγηήο γηαηί ελζαξξχλεη ηελ δεκνθξαηία 

κέζα απφ ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ην ζεβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα. «Κακία 

ζχγθξνπζε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ αξρή σο θαιή ή θαθή, 

επνηθνδνκεηηθή ή θαηαζηξνθηθή. Οη ζπγθξνχζεηο πνπ βνεζνχλ ην ζρνιείν λα 
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πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ είλαη ιεηηνπξγηθέο. ε αληίζεζε κε απηέο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ απφδνζε θαη είλαη δπζιεηηνπξγηθέο. Όινη θεξδίδνπλ, ζε φπνηα 

αληηκαρφκελε πιεπξά θη αλ είλαη, αλ απφ ην θιαζηθφ δίιεκκα “εγψ ή απηφο”, 

πεξάζνπκε ζην ζπλεξγαηηθφ “θαη εγψ θαη απηφο» (Σζαπαηζάξεο,2015).  
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2.6 Ππογπάμμαηα παπέμβαζηρ ζηο ζσολείο 

 

       πλεζίδνπκε ζηα ζρνιεία λα κηιάκε γηα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο ηνπ θαζέλα απφ εκάο, θξηηηθή ζθέςε. Ζ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζπλδέεηαη κε φια απηά. Πνιιά ζρνιεία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ελζσκαηψλνληαο 

δεμηφηεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα. Μέζα απφ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη κπνξνχλ λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φια ηα κέξε. Σα 

πξνγξάκκαηα έρνπλ σο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ηα παξαθάησ (EΚΠΑ, 2008): 

- Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εαπηνχ 

- Ζ δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο άιινπο 

- Ο απηνέιεγρνο 

- Ζ απηνεθηίκεζε 

- Ζ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα εθθξάδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα 

- Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

- Ζ επηθνηλσλία 

- Ζ ζπλεξγαζία 

- Ζ δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά 

- Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

       χκθσλα κε ηνλ Raider (1995) γηα λα πεηχρνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

πξνηείλνληαη ηξεηο ηνκείο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςε: 

                         - ε γλψζε 

                         - νη δεμηφηεηεο 

                         - ε ζπκπεξηθνξά 
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Απηφ δειαδή πνπ πξνηείλεηαη είλαη λα έρνπκε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα 

λα επηιχνπκε ηηο ζπγθξνχζεηο, φπσο θαη λα δηαζέηνπκε ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο θαη λα ηηο εθαξκφδνπκε αλά πεξίζηαζε. 

       Πνιιά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε 

δηακεζνιάβεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σα παηδηά πνπ 

αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή παξεκβαίλνπλ έγθαηξα θαη 

νπζηαζηηθά. Πνιιέο ζπγθξνχζεηο επηιχνληαη κε επηηπρία ράξε ζε απηά ηα 

πξνγξάκκαηα. Σα παηδηά κπιέθνληαη ζε ιηγφηεξνπο ηζαθσκνχο θαη έρνπλ 

θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά, θαη πάλησο φρη επηζεηηθή. 

       Δίλαη απνδεθηφ φηη έρεη κεγάιε ζεκαζία λα ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο ησλ καζεηψλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή είλαη 

επηβεβιεκέλε γηαηί βνεζάεη ζηελ θνηλσληθή επάξθεηα ησλ παηδηψλ θαη είλαη 

πην απνηειεζκαηηθή λα πξνυπάξρεη, πξηλ ηα παηδηά εκθαλίζνπλ επηζεηηθέο   

ζπκπεξηθνξέο. Όηαλ ππάξρεη ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

σθειείηαη πνιχ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν. Όηαλ  εκθαληζηνχλ νη 

πξψηεο ζπγθξνχζεηο, αλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο έρνπλ θνηλέο αμίεο θαη 

θνηλνχο ζηφρνπο απηέο  αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα. Κάπνηεο αμηνινγήζεηο 

πνπ έγηλαλ γηα ηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα έδεημαλ φηη ε εθπαίδεπζε φισλ, 

δάζθαινη, γνλείο θαη παηδηά, ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ έθεξε απνηειέζκαηα 

ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ, ηε κείσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. 

       Καηά ησλ Coleman θαη Lim (2001) ηα νθέιε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ είλαη πνιιαπιά: 

- Ζ εθπαίδεπζε ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο 

βίαο θαη βνεζάεη ηνπο λεαξνχο λα αλαπηχμνπλ πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηηο ζπλέπεηεο 

ησλ πξάμεψλ ηνπο. 

- Βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ππάξρνπλ δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο, ηα πξψηα λα ηα δηεθδηθνχλ θαη ηα δεχηεξα λα ηα 

εθηεινχλ. 
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- Ζ εθπαίδεπζε ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ βνεζά ηνπο καζεηέο 

ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Οη 

καζεηέο έρνπλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζπκβάιιεη ζηνλ 

έρνπλ απηνέιεγρν, απηνζεβαζκφ, ελζπλαίζζεζε θαη ηελ νκαδηθή 

εξγαζία θαη αθφκα λα ειέγρνπλ ην ζπκφ ηνπο. 

- Γηδάζθεη ηνπο καζεηέο λα ζέβνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη 

σο άηνκα θαη σο κέιε νκάδαο. Σνπο καζαίλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά. 

- Καη ηέινο ε εθπαίδεπζε ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ βνεζάεη θαη 

ζηελ ζρνιηθή επίδνζε, ηνλψλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ παηδηψλ ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο. 

       Σα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαλνληθά, ζε 

βάζνο ρξφλνπ θαη φρη απνζπαζκαηηθά. Οη καζεηέο έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

απνθηνχλ δεμηφηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, φπσο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, θαηαλφεζεο ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ, αλαγλψξηζεο θαη 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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2.7 Γιασείπιζη ζςγκπούζευν ζηη ζσολική μονάδα 

 

       H δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηα ζρνιεία είλαη πεξίπινθν δήηεκα. Οη 

ζπγθξνχζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή, κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ γνλέσλ, γνλέα 

κε εθπαηδεπηηθφ. Ζ θάζε κία απφ απηέο έρεη ηε δηθηά ηεο αμία θαη απαηηεί ην 

δηθφ ηεο, μερσξηζηφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο. Γηα ηα παηδηά 

αζρνιεζήθακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ζα αθήζνπκε ηηο ζπγθξνχζεηο 

αλάκεζα ζε γνλείο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκβαίλνπλ έμσ απφ ην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

       Μέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα ππάξρνπλ πνιιέο νκάδεο, ε νκάδα ησλ 

καζεηψλ, ε νκάδα ησλ γνλέσλ, ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ  ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ π.ρ. εθπαηδεπηηθψλ 

κε γνλείο ή ζπγθξνχζεηο αηφκσλ κε νκάδα π.ρ.  δηεπζπληή κε εθπαηδεπηηθνχο 

(χιινγν Γηδαζθφλησλ).  Οη Nir θαη Eyal (2003) νλνκάδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο «ζπγθξνχζεηο ξφισλ» θαη ζπκβαίλνπλ φηαλ κέζα 

ζηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ πξνηείλνληαη παξάινγεο απαηηήζεηο. Άιιεο θνξέο 

νη δηεπζπληέο ζέηνπλ ζηφρνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κε απνηέιεζκα απηνί λα δηζηάδνπλ, λα αγρψλνληαη θαη λα απνηπγράλνπλ. 

Δκθαλίδνπλ κηα εζσηεξηθή δηακάρε γηαηί βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε 

πξνθιήζεηο θαη θαηλνηνκίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ, αθνχ δελ 

έρνπλ θαη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε (Mostert, 1998).  

       Μία άιιε θαηεγνξία είλαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

ξφινπο. Απηέο δεκηνπξγνχληαη φηαλ νη άιινη αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ην 

ξφιν ηνπ θαζελφο κέζα ζην ζρνιείν απφ φηη θάπνηνη άιινη. πρλφ ηέηνην 

θαηλφκελν είλαη νη ππεξβάζεηο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ θάλεη ν χιινγνο 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ (Ηνξδαλίδεο, 

2014). «Πξέπεη λα ππάξρεη ηαθηηθή επηθνηλσλία θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ζρνιείνπ θαη ζπιιφγνπ γνλέσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

αγσγήο θαη κφξθσζεο ησλ καζεηψλ» (Ζιηφπνπινο, 1998) 
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       Οη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο είλαη 

αλαπφθεπθηεο θαη απνηεινχλ ζρεδφλ θαζεκεξηλφ πξφβιεκα ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. Αλ θαη θαηαζηξψλνληαη πνιιά ζρέδηα πξφιεςήο ηνπο, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα κελ ππάξρνπλ. Απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα 

αληηκεησπίδνληαη «ελ ηε γελλέζεη ηνπο». Παξαθάησ παξαζέηνπκε κία 

πξνζέγγηζε αληηκεηψπηζεο ηεο ζχγθξνπζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ, 

δηεχζπλζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Α) Όηαλ  ν γνλέαο, ν παηέξαο ή ε κεηέξα ή θαη νη δχν έξρνληαη ζην ζρνιείν 

γηα λα ζπλαληήζνπλ ηνλ δάζθαιν ή ηνλ θαζεγεηή ή ηνλ δηεπζπληή πξέπεη λα 

ηνπο δνζεί ε απαξαίηεηε πξνζνρή. Ζ θαιή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ε πξνζεθηηθή 

αθξφαζε θαη ην έθδειν ελδηαθέξνλ βνεζάλε ζηελ εθηφλσζε ηεο νξγήο ηνπ 

γνλέα. 

Β) Ζ πξνζθψλεζε ησλ γνλέσλ κε ην φλνκά ηνπο θαη ε ήξεκε θσλή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή ηνπ δηεπζπληή θαηεπλάδεη ηα πλεχκαηα θαη βνεζάεη ζηελ ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ) Αλ ν ιφγνο ηεο έληαζεο έρεη πξνέιζεη απφ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ ηνπο, θξνληίδνπκε λα κελ πξνζβάιινπκε νχηε ηνπο γνλείο νχηε ηνλ 

καζεηή. Πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ην ηη έγηλε αθξηβψο, αιιά 

απνθεχγνληαη νη ραξαθηεξηζκνί. Οη γνλείο πξέπεη λα  αληηιεθζνχλ ην ζθάικα 

ηνπ παηδηνχ ηνπο, αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ζεσξεζνχλ σο θηαίρηεο γηα απηφ. 

Γ) Θα πξέπεη λα επηζπεπζηεί ε ζπλάληεζε θαη φρη λα ηελ αθήζνπκε γηα 

αξγφηεξα. Καιφ ζα ήηαλ κάιηζηα λα επαλαιεθζεί γηα λα δείμεη ην ζρνιείν φηη 

αθφκα ελδηαθέξεηαη γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Δ) Ζ έκκεζε δηαθσλία πξέπεη λα είλαη ε ηερληθή ζηε ζπδήηεζε γηαηί θέξλεη ε 

εξεκία. Ζ άκεζε δηαθσλία ππνδαπιίδεη ηελ έληαζε. 

η) Ζ δηαπξαγκάηεπζε θαη ν ήξεκνο ιφγνο είλαη θαηαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο. Οη γνλείο ζπλήζσο βγάδνπλ εθείλε ηελ ψξα κία 

ερζξφηεηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα κελ ηελ επηζηξέθνπλ. Ζ 

ερζξφηεηα απηή πεγάδεη πνιιέο θνξέο θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη γνλείο δελ 
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έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε απηφ ην ζεκείν 

πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα επηδείμνπλ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ψζηε λα 

αλαηξαπεί απηή ε αξλεηηθή δηάζεζε απφ πιεπξάο ησλ γνλέσλ. 

Ε) Έλα θαιφ ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ ζπκθσλεκέλν απφ ην χιινγν 

Γηδαζθφλησλ ζα πξνέβιεπε ηε βνήζεηα ελφο δηακεζνιαβεηή αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο ζε πξψηε θάζε θαη ν δηεπζπληήο ζε δεχηεξε δελ θαηαθέξνπλ 

λα βγάινπλ έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα. Ο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα είλαη έλαο 

άιινο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρεη αλαιάβεη απηφ ην ξφιν θαη ν 

νπνίνο έρεη κηα αλάινγε εθπαίδεπζε, ή ν ρνιηθφο χκβνπινο (Σζέηζνο, 

2017). 

       Μηα κεγάιε θαηεγνξία ζπγθξνχζεσλ είλαη απηέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο. Αλάινγα κε ηα αίηηα εκθάληζεο, νη ζπγθξνχζεηο 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Α) Δλδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο (Rahim, 1992). Οη ελδνπξνζσπηθέο 

εκθαλίδνληαη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ ληψζεη αζθάιεηα κέζα ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, νη δηαπξνζσπηθέο φηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο θαη 

αζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Β) Λεηηνπξγηθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο (Rahim, 1992). Οη πξψηεο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν κέζα απφ  ηηο δηαθσλίεο, ελψ νη δεχηεξεο 

δηαθαηέρνληαη απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζπκφ, εηξσλεία θ.ά. θαη αθνχ 

ραιάζνπλ αλεπαλφξζσηα ην θιίκα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πεξηνξίδεη ηελ 

επηηπρία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γ) Οξγαλσζηαθέο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ δηαθσλίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιφγσ ηεξαξρίαο θαη δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ (Stoner θαη 

Wankel, 1988). 

       Οη πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο θαη δηακάρεο ζπκβαίλνπλ ζην χιινγν 

Γηδαζθφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ο 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ είλαη θπξίαξρν φξγαλν ιήςεσλ απνθάζεσλ κε 
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πιεηνςεθία θαη εθηέιεζεο, εθαξκνγήο απηψλ. Γπζηπρψο παξ’ φιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο πνιιψλ ρξφλσλ θαη παξ’ φιεο ηηο βειηηψζεηο, απηφο δελ θαηέρεη 

ηε ζέζε πνπ ηνπ αξκφδεη. Οη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο ππνβαζκίδνπλ, αλ 

φρη επηειίδνπλ, ηε δηαδηθαζία ζχζθεςεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, δελ 

εθαξκφδνπλ ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια νη πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο, κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε γηα ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, δελ πέηπραλ ην ζηφρν ηνπο, λα είλαη ην 

πιήξεο θαη αδηακθεζβήηεην φξγαλν δηνίθεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο. χκθσλα 

κε ηνλ αΐηε (2002) φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηακάηεο (2012) νη θχξηεο πεγέο 

ζχγθξνπζεο είλαη:  

► ε θαθή επηθνηλσλία 

     Απηή πεγάδεη απφ ηηο θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ 

έρνπλ αληηιεθζεί ην ξφιν ηνπο θαη ζπκπεξηθέξνληαη αληηζπλαδειθηθά θαη 

αληηεπαγγεικαηηθά. Αξθεηέο θνξέο ε επηθνηλσλία δελ γίλεηαη  ζε ζσζηφ 

ρξφλν, π.ρ. εθηφο σξαξίνπ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα 

δηακαξηχξνληαη φηη θαηαζηξαηεγείηαη ην σξάξηφ ηνπο. 

► ην θαθφ ζρνιηθφ θιίκα. 

    Δλψ πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα δείρλνπλ θαιή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία 

γηα ην θαιφ ηνπ ζρνιείνπ, ζε πνιιά ζρνιεία ειιείςεη ζεβαζκνχ θαη 

θνπιηνχξαο αληηκάρνληαη ζε θάζε επθαηξία, αθφκα θαη γηα αζήκαληεο αθνξκέο 

(επέκβαζε δηεπζπληή ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν δαζθάινπ, σξάξην εξγαζίαο 

θ.ά.) 

► ε αληηπαξάζεζε ηππηθψλ θαη άηππσλ νκάδσλ. 

    Απνηειεί κεγάιε κάζηηγα ε χπαξμε νκάδσλ (θιίθεο φπσο ζπλήζσο 

νλνκάδνληαη) νη νπνίεο αληηκάρνληαη γηα ην πνηνο ζα θπξηαξρήζεη. 

► ε αιιειεμάξηεζε. 

    ε κία ζρνιηθή κνλάδα, φπσο θαη ζε θάζε νξγαληζκφ, αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα θάζε εξγαζία πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη 
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αιιειεμάξηεζε. Όηαλ φκσο δελ ππάξρεη ηέηνηα δηάζεζε επέξρνληαη πνιιέο 

ζπγθξνχζεηο κε θχξηα αηηία ηνλ αηνκηθφ εγσηζκφ. 

► νη νξγαλσηηθέο αδπλακίεο. 

     Απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζάθεηα γηα ην πνηνο θάλεη ηη. Γπζηπρψο 

πνιιέο θνξέο ηα θαζήθνληα θαη νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή 

δελ είλαη πιήξσο απνζαθεληζκέλα. 

► ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο. 

    Γπζηπρψο ζηε ρψξα καο ππάξρεη ην ζιηβεξφ θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάκεζα ζε ζρνιεία (είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

απνθαινχληαη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ, μέλσλ γισζζψλ, ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ζεαηξηθήο αγσγήο, θαιιηηερληθψλ, κνπζηθήο, θπζηθήο αγσγήο). 

Απηνί αηζζάλνληαη σο εθπαηδεπηηθνί δεχηεξεο θαηεγνξίαο αθνχ 

ζπκπιεξψλνπλ σξάξην ζε πνιιά ζρνιεία, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη 

ζε πέληε, θαη πνπ δηακαξηχξνληαη φηη δελ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα 

έπξεπε, δελ ελζσκαηψλνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

κε ζπλέπεηα λα καηαηψλεηαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνζπάζεηα. 

► ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

     Σν θξάηνο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ησλ Γήκσλ εληζρχνπλ 

νηθνλνκηθά ηα ζρνιεία γηα λα θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο ηνπο (πιεξσκή 

θαζαξηζηξηψλ, αγνξά πιηθψλ θ.ά.). Πνιιέο θνξέο, θαη εηδηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηα ρξήκαηα δελ είλαη αξθεηά θαη δελ 

δηακνηξάδνληαη ζσζηά ζε φια ηα ζρνιεία θαη απηφ πξνμελεί επηπιένλ 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ πιιφγσλ Δθπαηδεπηηθψλ, δηεπζπληψλ θαη γνλέσλ. 

       Οη ζπγθξνχζεηο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

ζην ζσζηφ ρξφλν θαη κε ην ζσζηφ ηξφπν, γηαηί ραιάλε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ζπιινγηθφηεηα, πξνθαιψληαο έηζη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηνλ 

Milton (1981) νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο θάζε είδνπο ζχγθξνπζεο δηαθξίλνληαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 
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► Μέζνδνη ζηηο νπνίεο ε κία πιεπξά θεξδίδεη θαη ε άιιε ράλεη (win-lose).  

     Σέηνηεο είλαη ε ρξήζε εμνπζίαο ζέζεο, νη απνθάζεηο πιεηνςεθίαο. 

► Μέζνδνη ζηηο νπνίεο πφηε ράλεη ε κία πιεπξά πφηε ε άιιε (lose-lose) 

     Σέηνηεο είλαη ε απνθπγή, ν ζπκβηβαζκφο, ε θαηαζηνιή 

► Μέζνδνη ζηηο νπνίεο πφηε θεξδίδεη ε κία πφηε θεξδίδεη ε άιιε (win-win) 

     Σέηνηεο είλαη ε ζπλαίλεζε, ε νινθιεξσκέλε ιήςε απφθαζεο. 

       Ωο  θαιχηεξε ιχζε πξνηείλεηαη ε ηξίηε (win-win) θαη επηηπγράλεηαη φηαλ 

θαη νη δχν πιεπξέο πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε 

ζπλεξγαζία θαη φρη αληαγσληζκφ. Μπνξεί θάπνηα θνξά λα θεξδίδεηο θαη ράλεηο 

ζε θάηη άιιν, αιιά απηφ είλαη  γηα ην θαιφ ηνπ ζρνιείνπ. 

       Όπσο αλαθέξεη ν Ηνξδαλίδεο (2014) «αληί λα ζεσξνχληαη νη ζπγθξνχζεηο 

κέζα ζηα ζρνιεία σο παζνγελείο εζηίεο, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ αλεχξεζε ηξφπσλ ζεψξεζήο ηνπο θαη αληηκεηψπηζήο 

ηνπο σο επθαηξίεο δεκηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο ελφο θαηλνηφκνπ 

πεξηβάιινληνο» θαη πξνηείλεη ηηο αθφινπζεο ηερληθέο δηεπζέηεζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ: 

˃ ε ηερληθή ηεο απνθπγήο. 

    Απηή ε ηερληθή απνθεχγεη λα επηιχζεηο ηηο δηακάρεο, ππνρσξεί, 

ππνβαζκίδεη ην πξφβιεκα θαη πξνέξρεηαη απφ ην ρακειφ πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη απφ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο. 

˃ ε ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ. 

   Ο ηχπνο απηφο δηεπζέηεζεο ζπγθξνχζεσλ εθαξκφδεηαη φηαλ νη αληίπαιεο 

νκάδεο μεθηλνχλ κε κεγάιεο δηεθδηθήζεηο, αιιά ζηελ πνξεία ππνρσξνχλ θαη 

ζπκβηβάδνληαη γηα λα ππάξμεη ηέινο ζηε δηακάρε θαη λα επέιζεη κηα 

ζπκθσλία. 
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˃ ε ηερληθή ηεο ρξήζεο εμνπζίαο. 

   Γελ είλαη άιιν παξά ε ρξήζε ηεο δχλακεο πνπ έρεη ν δηεπζπληήο λα 

επηβάιιεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο-πθηζηακέλνπο ηνπ ηελ άπνςή ηνπ ή λα ηνπο 

θάλεη λα ζηακαηήζνπλ ηηο αληηζέζεηο θαη λα ζπκθσλήζνπλ. Δίλαη κία ηερληθή 

εμαλαγθαζκνχ θαη πίεζεο. 

˃ ε ηερληθή ηεο εμνκάιπλζεο.  

   Ζ ζχγθξνπζε ειαρηζηνπνηείηαη ζηαδηαθά, ε θξίζε εθηνλψλεηαη θαη ν 

δηεπζπληήο ή θάπνηνο κεζνιαβεηήο πξνζπαζεί λα ππνβαζκίζεη ηηο δηαθνξέο, 

ηνλίδνληαο ηα θνηλά ζπκθέξνληα. 

˃ ε ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο.  

   Έλαο κεζνιαβεηήο πξνζπαζεί λα θέξεη ζε ζπδήηεζε ηα αληηκαρφκελα κέξε 

θαη κε επηθνηλσλία λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα, λα εμαιεηθζνχλ νη 

παξεμεγήζεηο θαη λα βξεζεί θνηλή ζπληζηακέλε. 

˃ ε ηερληθή ηεο νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο. 

    Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή θαηάιιειε γηα νκάδεο πνπ έρνπλ ζπγθξνχζεηο θαη 

ζέινπλ πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο. Οη αληίπαιεο νκάδεο αλαιχνπλ ηε 

θχζε, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο αηηίεο ηεο ζχγθξνπζεο θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

κηα κέζνδν πξνζέγγηζεο.  

       Θα αλαιχζνπκε παξαθάησ θαη κεξηθέο άιιεο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Ο Κάληαο (1998) πξνηείλεη: 

     δεκηνπξγία νκάδσλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, εθπαηδεπκέλα ζην λα 

επηιχνπλ ηηο αλακεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο 

   ε δηεχζπλζε θξνληίδεη λα ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

αληηκαρφκελσλ νκάδσλ  βάδνληαο απφ ηελ αξρή ζηφρνπο κε φξηα θαη 

θαλφλεο. 
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      ηα δχν αληίπαια κέξε ελζαξξχλνληαη λα ιχζνπλ ηηο παξεμεγήζεηο κε 

ζπδήηεζε.     

       Ο Πηληέινγινπ (2000) πξνηείλεη σο κέζνδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ηελ 

παξέκβαζε άιισλ, φπσο: 

√    Γηαηηεζία. Έλαο εμσηεξηθφο παξάγνληαο πνπ είλαη εηδηθφο αλαιακβάλεη λα 

δηαρεηξηζηεί ηε ζχγθξνπζε θαη πνπ νη απνθάζεηο ηνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα 

φινπο. 

√  Γηακεζνιάβεζε. Δίλαη έλα ηξίην πξφζσπν ην νπνίν βνεζάεη ηνπο 

ζπγθξνπφκελνπο λα θαηαιήμνπλ ζε ιχζεηο, ππνρσξψληαο ακνηβαία απφ ηηο 

ζέζεηο ηνπο. Ο ίδηνο παξακέλεη νπδέηεξνο θαη ζπληνληζηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

√    Γηεπθφιπλζε. Έλαο ηξίηνο παξάγνληαο απιψο βνεζάεη λα επηηχρεη κηα 

ζπκθσλία. 

√    Γηαπξαγκάηεπζε. Ζ επηθνηλσλία ησλ αληηκαρφκελσλ γηα λα βξεζεί κηα 

απνδεθηή ιχζε.  

       O Cohen (1995/2005) επηλφεζε ηελ ππξακίδα γηα ηελ επηηπρή 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ: 
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       ην πξψην επίπεδν ηεο ππξακίδαο ηνπ, ηελ πξφιεςε, ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ είλαη εχθνιε αθνχ ππάξρεη ζρέδην γηα απηέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ βνεζάλε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε δεκνθξαηηθή δνκή ηνπ 

ζρνιείνπ, ε θαιή επηθνηλσλία, αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο, ε θαιιηέξγεηα 

ελζπλαίζζεζεο, ε εζηθή θ.ά. 

       ην δεχηεξν επίπεδν νη ζπγθξνχζεηο επηιχνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Όινη φζνη εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, 

εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, εθπαηδεχνληαη 

θαηάιιεια ψζηε λα αλαγλσξηζηεί απφ φινπο ε θχζε θαη ε δπλακηθή ηεο 

ζχγθξνπζεο γηα λα αληηκεησπηζηεί κε ην πην θαηάιιειν ζηπι δηαρείξηζεο. 

Πεξηιακβάλνληαη ζπδεηήζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο, πξνγξάκκαηα βησκαηηθά θ.ά. 

       ην ηξίην επίπεδν αληηκεησπίδνληαη εθείλεο νη ζπγθξνχζεηο πνπ είλαη πην 

πνιχπινθεο θαη ρξεηάδεηαη παξέκβαζε δηακεζνιαβεηψλ γηα λα επέιζεη ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία. 

       Καη ηέινο ζην ηέηαξην νη ζπγθξνχζεηο ηεξκαηίδνληαη κε δηαηηεζία, δελ 

επηιχνληαη, αιιά επηβάιιεηαη κηα ζρεηηθή εηξήλε. Όια ηα επίπεδα πξέπεη λα 

ζπλππάξρνπλ, ην ηέηαξην λα δηαξθεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν, λα 

ζπκππθλψλνληαη ή λα επεθηείλνληαη αλάινγα κε ην πψο ζέινπκε, αιιά δελ 

κπνξεί λα θαηαξγεζεί θάπνην απφ απηά.       

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

2.8 Ο πόλορ ηος διεςθςνηή ζηιρ ζςγκπούζειρ 

 

       Δίλαη απφ φινπο απνδεθηφ φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη νπζηαζηηθφο 

θαη πξηλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ απηέο. Οη 

ζπγθξνχζεηο είηε είλαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ είηε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γνλέσλ είηε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή-αιιά θαη ηνπ ππνδηεπζπληή- είλαη θαηαιπηηθφο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

ίδηαο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ζ ζέζε πνπ ζα πάξεη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ν ηξφπνο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ηελ φιε θαηάζηαζε είλαη πνιχ ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ επίιπζήο ηνπο θαη ηελ έθβαζή ηνπο. Πνιιέο έξεπλεο 

εμάιινπ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ελέξγεηεο ηεο δηεχζπλζεο έρνπλ βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Γηα λα θαηαθέξεη ν δηεπζπληήο λα επηηχρεη ζην έξγν ηνπ, 

εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ, πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο απνηειεζκαηηθφο, λα έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηα 

ζχλζεζεο (Παπαγεσξγάθεο, 2013). Οη δηεπζπληέο αλάκεζα ζηα άιια 

αθηεξψλνπλ πνιχ θφπν θαη ρξφλν γηα λα ιχλνπλ δηαθνξέο θαη γηα απηφ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ. Αξθεί λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο (DiPaola θαη Hoy, 

2001).  

       Ο δηεπζπληήο είλαη ν εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ, εθείλνο είλαη πνπ έρεη ηελ 

επζχλε γηα ηελ θαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. «ε εγεζία 

είλαη ε δηαδηθαζία επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ κηαο νξγάλσζεο 

απφ θάπνηνλ, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε ζειεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπο, γηα λα έλα 

θαιχηεξν απνηέιεζκα» (αΐηεο, 2005). Ο Μπνπξαληάο (2002), νξίδεη σο  

εγέηε εθείλν ην πξφζσπν πνπ επεξεάδεη ε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

αλζξψπσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.   

       Ζ ζεκεξηλή επνρή θαη νη αλάγθεο ηεο νξίδνπλ φηη ν δηεπζπληήο δελ είλαη 

κφλν έλαο αλψηεξνο ππάιιεινο πνπ νξγαλψλεη, αλαιακβάλεη ηα 

γξαθεηνθξαηηθά θαη έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά έρεη θαη ηηο 

δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ηνλ βνεζνχλ λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα γξήγνξα θαη 
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νπζηαζηηθά θαη είλαη πεγή έκπλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο Morgan (1996) 

ιέεη φηη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη κεηαμχ ησλ άιισλ λα: 

□   γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν ρσξίο λα επηβιέπεη 

□   θαιιηεξγεί θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε απηνί κε επθνιία λα 

θαηαθεχγνπλ ζε απηφλ φηαλ ηνλ ρξεηάδνληαη  

□   ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί  ν ίδηνο ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ 

□ δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα επηηχρεη ην ζρνιείν ηνπο     

ζηφρνπο ηνπ 

□   βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο 

□   αλαπηχζζεη ζπλαδειθηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεξγαζίεο 

□   αληηκεησπίδεη γξήγνξα ηηο θαηαζηάζεηο αβεβαηφηεηαο 

□   είλαη απνθαζηζηηθφο φηαλ ρξεηάδεηαη θαη πξνσζεί θαηλνηφκεο ηδέεο 

□   εκςπρψλεη θαη παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

□   δηαηεξεί πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

□   πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα 

□   νξίδεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη είλαη ζεηηθφο ζε θάζε θαιή αιιαγή 

       Μέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν ν εγέηεο-δηεπζπληήο πξέπεη λα δηακνξθψλεη κηα 

αηκφζθαηξα ζεηηθή κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ. Υαξαθηεξηζηηθά κηαο 

ηέηνηαο θαηάζηαζεο είλαη ε ζπλεξγαζία, ε νκαδηθφηεηα, ε εκπηζηνζχλε ηνπ 

ελφο πξνο ηνλ άιινλ, ε ζπκκεηνρηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ (ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ), ππεπζπλφηεηα θαη ε θαιή επηθνηλσλία (Παζηαξδήο, 2004). Ο 

ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2002) έρεη ηηο εμήο δηαζηάζεηο: 

► ππνθηλεηήο ζπγθξνχζεσλ 
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   Ο Γ/ληήο ηηο ππνθηλεί, κε ζθνπφ λα γίλνπλ αιιαγέο ζην ζρνιείν. 

► ελαγφκελνο δηεπζπληήο 

    Ο Γ/ληήο θαηαθεχγεη ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ νκάδα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηνλ ελαληηψλεηαη θαη λα βξεη ππνζηεξηθηέο. 

► κεζνιαβεηήο – δηαηηεηήο 

     Διίζζεηαη αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 

ηνπο ή σο δηαηηεηήο αλαιακβάλεη απηφο λα πάξεη ην ξίζθν ηεο επηινγήο ηεο 

ηειηθήο απφθαζεο. 

       Γχν είλαη νη γλσζηνί ηξφπνη άζθεζεο ηεο δηεχζπλζεο: 

Α) ν θιαζηθφο ηξφπνο, φπνπ ν δ/ληήο επηβάιιεηαη κε ηελ εμνπζία πνπ έρεη 

Β) ν ζχγρξνλνο ηξφπνο, φπνπ ππάξρεη ζειεκαηηθή ζπλεξγαζία πξντζηακέλνπ 

θαη πθηζηακέλνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ (Κνχξηεο, 1977). 

       Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηη πξέπεη λα θάλεη ν δηεπζπληήο γηα λα 

αληηκεησπίδεη θαιχηεξα ηηο ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν: 

□ λα γλσξίδεη ηηο αηηίεο ηεο ζχγθξνπζεο 

□ λα ελζαξξχλεη ηνπο εκπιεθφκελνπο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιχζνπλ ηηο 

δηαθνξέο 

□ λα γλσξίδεη ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ ζχγθξνπζε 

□ λα γλσξίδεη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο ζχγθξνπζεο 

□ λα κπνξεί εχθνια λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγθξνπζεο 

□ λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο 

□ λα είλαη παξψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο 

□ λα έρεη έλα νκαδηθφ πλεχκα θαη λα είλαη θαηλνηφκνο (αΐηεο, 2002) 



 

74 

       Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ νπνίν δελ έρνπκε αλαθεξζεί έσο 

ηψξα, είλαη ε εκπεηξία ηνπ δηεπζπληή. Ξέξνπκε φηη ν έκπεηξνο δηεπζπληήο είλαη 

κάιινλ ζε πην θαιή ζέζε λα δηαρεηξηζηεί κία ζχγθξνπζε απφ έλαλ άπεηξν 

δηεπζπληή. Όηαλ δηαζέηεη εκπεηξία, γλψζε θαη δεμηφηεηεο, γλσξίδεη απφ ηελ 

αξρή ηεο εκθάληζεο ηεο ζχγθξνπζεο πνηα κέζνδν ζα επηιέμεη γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ θαη επηπιένλ λα κεηαδψζεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν 

επίιπζεο θαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο (Huffstutter θαη ά., 1997). χκθσλα κε ηνλ 

Norton (1978) ππάξρνπλ δχν κνξθέο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο: 

α)  Ο θαζνδεγεηηθφο εγέηεο. Απηφο είλαη ν αξράξηνο δηεπζπληήο. Δλδηαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ παξά γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Κάλεη 

ρεηξνλνκίεο, κηιάεη πνιχ, είλαη ππεξβνιηθφο ζε απηά πνπ ιέεη, δίλεη ζεκαζία 

ζηελ επηθνηλσλία θαη εθθξάδεη έληνλα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, 

β) Ο ππνζηεξηθηηθφο εγέηεο. Απηφο είλαη ν έκπεηξνο δηεπζπληήο. Γείρλεη 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο παξά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αθνχεη 

πξνζεθηηθά φπνηνλ ηνπ απεπζχλεη ην ιφγν, είλαη επηθνηλσληαθφο, θηιηθφο κε 

φινπο θαη είλαη πάληα ζπγθεληξσκέλνο. 

       Όηαλ  φηη ζε κία ζχγθξνπζε ή αληίζεζε ηα εκπιεθφκελα κέξε δελ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ιχζνπλ απφ κφλα ηνπο ην πξφβιεκα, κπνξεί λα επέκβεη ν 

δηεπζπληήο, αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία (αΐηεο, 2007). 

 Πεξηγξάθεη εκπηζηεπηηθά θαη ηηο δχν πιεπξέο ηη είδε θαη ηη άθνπζε θαη ηη ηνλ 

απαζρνιεί. 

 Εεηάεη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηνπ αλαθέξνπλ ηη είλαη απηφ πνπ ηνπο 

ρσξίδεη 

 Αθνχεη κε πξνζνρή ηε ζέζε ηνπ θαζελφο 

 Εεηάεη απφ  ηνλ θαζέλα λα ηνπ πεη ηη είλαη απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ν άιινο, 

γηα λα είλαη ζίγνπξν φηη έρνπλ αληηιεθζεί φινη ηηο ζέζεηο φισλ    

 Δπηζεκαίλεη πεξηνρέο νκνηφηεηαο θαη ηνπο ζπκίδεη φηη ν έλαο έρεη ηελ αλάγθε 

ηνπ άιινπ 
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 Εεηάεη λα ηνπ ππνδείμνπλ ηη ζα έθαλαλ εθείλνη αλ ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ 

 Αλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία, ηνπο δεηάεη λα ζθεθηνχλ πνην ζα είλαη ην 

επφκελν βήκα ηνπο 

       Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη νη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ κε ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

► Λαλζάλνπζα ζχγθξνπζε 

Δίλαη απηή πνπ απνθαινχκε φηη  «θάηη δελ πάεη θαιά ζην ζρνιείν». Ζ 

ζχγθξνπζε ππνβφζθεη αιιά δελ εθδειψλεηαη. 

► Αληηιεπηή ή εθδεισκέλε ζχγθξνπζε 

Απηή πξνθαιείηαη απφ παξεμήγεζε ησλ απφςεσλ θαη κπνξεί λα κελ γίλνπλ 

αληηιεπηέο απφ φινπο νχηε θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

► Φαλεξή ζχγθξνπζε 

Δκθαλίδεηαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά, είλαη θαλεξέο είηε σο επίζεζε κε χβξεηο, 

πξνζβνιέο, ίζσο θαη ρεηξνδηθίεο (αΐηεο, 2007). 

       Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη  λα δηαζέηνπλ ηηο ηθαλφηεηεο γηα: 

√ πξνζεθηηθή αθξφαζε (listening) 

   Πνιινί απφ απηνχο δίλνπλ γξήγνξεο ιχζεηο θαη απαληήζεηο πξηλ αθνχζνπλ 

πξνζεθηηθά θαη απφ φινπο ην ηη αθξηβψο ζπλέβε 

√ παξνρή ζπκβνπιψλ (advising) 

   Μεξηθέο θνξέο ε πείξα θαη ην θχξνο ηνπ δηεπζπληή βνεζάεη ζην λα δψζεη 

ζπκβνπιέο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ γηα λα βγνπλ απφ ην αδηέμνδν 

√  παξνρή ππνζηήξημεο (supporting) 

   O δηεπζπληήο ελζαξξχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ   λα βξεη κφλνο ηνπ ηε ιχζε 



 

76 

√  ακθηζβήηεζε (challenging) 

    Να είλαη ζε ζέζε λα δερηνχλ ή λα απνξξίςνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη ζε δηέλεμε 

√  ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (information gathering) 

    Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα κπνξεί λα ζπιιέγεη πιήξεηο, ζσζηέο πιεξνθνξίεο 

απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε γηα λα έρεη πιήξε εηθφλα ηεο ζχγθξνπζεο 

(Hayes, 2002). 

       Όζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη έλα ζέκα πνιχ 

ζεκαληηθφ. Θα πξέπεη θαλνληθά ζε θάζε ζρνιείν λα ππάξρεη έλα ζρέδην πνπ 

λα πξνβιέπεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ θαη νη ηηξφπνη απνθπγήο 

ηνπο. Θα κπνξνχζε ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, κεηά απφ εηζήγεζε ελφο 

δηνξαηηθνχ δηεπζπληή λα κειεηήζεη έλα ππφκλεκα πξφιεςεο δηελέμεσλ. Πάλσ 

ζε απηφ ην ζέκα ν Μαηζαγγνχξαο (1999), πξνηείλεη ν δηεπζπληήο λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα ζην ζρνιείν κε ηεο εμήο 

ελέξγεηεο: 

× Να κελ επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ 

×  λα είλαη επηθνηλσληαθφο, δίθαηνο θαη λα δηαζέηεη επγεληθή ζπκπεξηθνξά 

× λα ππνθηλεί ην πξνζσπηθφ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα 

ελζαξξχλεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

× ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ λα επηδηψθεη θηιηθφ θιίκα 

× λα αμηνπνηεί ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο 

× θα θξαηάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πςειφ εζηθφ επίπεδν 

× λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη λα αθνχεη κε πξνζνρή ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο, φπσο θαη ηηο ηδέεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπο 
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× λα ειαρηζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα ξίρλνπλ ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

× λα δηακνξθψλεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

× λα επαηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ θάλνπλ πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο 

× λα θξνληίδεη λα ππάξρεη θαηαγεγξακκέλνο θαηάινγνο κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο νπνίνπο φινη ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ έρνπλ 

ζπκθσλήζεη θαη απνδερηεί. 

ην παξφλ  θεθάιαην γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

απφ ηνπο δηεπζπληέο είλαη έλα πνιχπινθν πξφβιεκα. Γηα λα αληηκεησπηζηεί 

ρξεηάδνληαη ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, ηερληθή θαηάξηηζε απφ ηνλ ίδην , αιιά θαη 

απφ ηνπο πθηζηάκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μία απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή είλαη 

απηή πνπ πξνηείλεη ν Μαηζαγγνχξαο (1999), φηη δειαδή ν ηθαλφο δηεπζπληήο 

δελ αλαιακβάλεη λα δψζεη ιχζε ζηε ζχγθξνπζε, αιιά αθήλεη ηνπο 

εκπιεθφκελνπο λα ην θάλνπλ απηφ. Δθείλνο ρξεηάδεηαη κφλν λα ππνδείμεη ηηο 

ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Οη ζπγθξνχζεηο 

φζν πην γξήγνξα θαη φζν πην απνηειεζκαηηθά αληηκεησπίδνληαη, ηφζν ηα 

απφλεξα πνπ αθήλνπλ πίζσ ζα είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο. 
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 3.1  Μεθοδολογία ζςλλογήρ δεδομένυν 

 

       Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίζηεθε ζηε κειέηε ησλ Chen θαη Tjosvold (2002) 

πνπ θαηέιεμε ζε ζπκπέξαζκα φηη νη πην ζπλεζηζκέλεο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ είλαη απηέο πνπ παξνπζηάζακε θαη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο (2. 7 , ζειίδεο 65-66) : 

1)  Ζ απνθπγή (avoiding) 

2)  Ο ζπκβηβαζκφο (compromising) 

3)  Ζ επηβνιή-αληαγσληζκφο-ρξήζε ηεο εμνπζίαο (competing)  

      Γηα ηε κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο ζχγθξνπζεο ηεο απνθπγήο ζα ιέγακε 

φηη βαζίδεηαη ζηελ αγλφεζε απφ πιεπξάο δηεπζπληψλ γηα ην ζέκα απηφ θαη 

θαίλεηαη ζαλ λα κελ απνδέρνληαη φηη ππάξρεη θαλ ζχγθξνπζε. πλήζσο απηφο 

ν ηχπνο δηεπζπληή δείρλεη κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο θαη δειψλεη 

απνθπγή λα αζρνιεζεί θαη λα πάξεη απφθαζε. 

      Γηα ηελ ηαθηηθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ ζα ιέγακε φηη είλαη κηα ηαθηηθή αλάκεζα 

ζην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ άιισλ. Δίλαη κηα ηαθηηθή 

ηνπ «δίλσ-παίξλσ», κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηα δχν κέξε. Ο 

ζπκβηβαζκφο είλαη θαηάιιεινο φηαλ ηα αληίπαια κέξε είλαη ην ίδην ηζρπξά θαη 

αλαδεηείηαη κηα απνδεθηή ιχζε απφ φινπο, δελ αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο ηεο 

δηέλεμεο, αιιά επηθεληξψλεηαη ζηε ιχζε ηεο. Όκσο νη δχν πιεπξέο κέλνπλ 

κάιινλ αληθαλνπνίεηεο. 

       Ζ επηβνιή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην άηνκν θαη 

ρακειφ γηα ηνπο άιινπο. Ζ κία πιεπξά αγλνεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηεο άιιεο θαη αθνινπζείηαη κηα δηαπξαγκάηεπζε «θεξδίδσ-ράλσ» 

επηβάιινληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαζελφο. Ζ ιχζε ζπλήζσο είλαη πξνζσξηλή 

θαη ε ζχγθξνπζε ζπλερίδεη λα ππάξρεη (Σέθνο, 2009). 

      Κεθάιαην  3ν         Μ Δ Θ Ο Γ Ο Λ Ο Γ Ι Α     ηηρ     Δ Ρ Δ Τ Ν Α  
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       χκθσλα κε ηνπο Callaman θαη Perri (2006) νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο δηεπζπληέο πνηα ηερληθή  ζα αθνινπζήζνπλ θαηά πεξίπησζε 

γηα λα δηαρεηξηζηνχλ κία ζχγθξνπζε είλαη νη παξαθάησ:  

Α) ν βαζκφο ελδηαθέξνληνο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. 

Β) ν βαζκφο εμνπζίαο ησλ δηεπζπληψλ 

Γ) ν βαζκφο επηζεηηθφηεηαο πξνο ηνπο άιινπο 

       Άξα ν θάζε δηεπζπληήο ζα επηιέμεη ηελ ηερληθή δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν ηνπ αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηε ζέζε ηνπ, ίζσο θαη απφ ην θχιν ηνπ, ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

θαη ηα βηψκαηά ηνπ θαη ηέινο απφ ηε ζέιεζε πνπ έρεη λα είλαη ην ζρνιείν ηνπ 

πεηπρεκέλν θαη πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη απφ 

ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο. 

       ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην θαζψο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχλ κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη πξαθηηθέο 

ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα 

έρεη δείγκα εξσηψκελσλ πνιχ κεγαιχηεξν απφ άιιεο ηερληθέο, φπσο είλαη ε 

ζπλέληεπμε. Σα βαζηθά εξσηήκαηα ήηαλ: 

1) Πνηα ηερληθή αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ επηιέγνπλ νη 

δηεπζπληέο;  

2) Απφ ηη εμαξηάηαη ε επηινγή ηνπο; Απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο, απφ ην 

θχιν ηνπο, απφ ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, απφ ηε βαζκίδα πνπ 

ππεξεηνχλ; 

       Τπνζέηνπκε φηη νη απαληήζεηο πνπ δψζαλε νη δηεπζπληέο κπνξεί λα κελ 

είλαη ηφζν αιεζηλέο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο, αθνχ ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία ηα άηνκα κπνξεί  λα επεξεαζηνχλ φηαλ απαληάλε ζε ηέηνηνπ 

είδνπο εξσηήζεηο. Απηφ φκσο είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο έξεπλεο θαη 

ην παίξλνπκε ππφ φςε καο φζν είλαη αλαγθαίν. 
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 Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε σο εμήο:   

       26 κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,  

       24 ρεηξφγξαθα.  

       Απηφ έγηλε ζην δηάζηεκα ησλ δχν ηειεπηαίσλ κελψλ ηνπ 2017 

(Ννέκβξηνο, Γεθέκβξηνο). Γηαλεκήζεθαλ ζπλνιηθά 50 εξσηεκαηνιφγηα 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ηειηθά ζπγθεληξψζεθαλ 40.   Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ην  

“ Conflict Management Strategies Scale” απφ ηνπο Holton θαη Holton (1992), 

ηξνπνπνηεκέλν απφ ηνλ Balay (2006) θαη απνηειείηαη απφ 32 εξσηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηα ηξία (3) ζηπι δηαρείξηζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξηλ, δειαδή 

ηεο επηβνιήο (ρξήζε εμνπζίαο), απνθπγήο θαη ζπκβηβαζκνχ. Οη απαληήζεηο 

ήηαλ ζε θιίκαθα Likert απφ ην έλα (1) έσο ην πέληε (5) κε ηελ εμήο αληηζηνηρία: 

 

1 → Γιαθυνώ απόλςηα 

2 → Γιαθυνώ απκεηά 

3 → Ούηε διαθυνώ ούηε ζςμθυνώ 

4 → ςμθυνώ απκεηά 

5 → ςμθυνώ απόλςηα 

      Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) ιεπηά. 

       Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηξεηο (3) 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

       Γηα ηελ επιβολή ππάξρνπλ δέθα (10) εξσηήζεηο,  

       γηα ηελ αποθςγή ελληά (9) θαη  

       γηα ηνλ ζςμβιβαζμό δεθαηξείο (13).  

       Γηα ηελ επηβνιή αλαδεηείηαη ν βαζκφο πνπ ν δηεπζπληήο πξνζπαζεί λα 

επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ πάλσ ζηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα θάλεη 

ρξήζε ηεο δχλακεο ηεο εμνπζίαο ηνπ. Σέηνηεο εξσηήζεηο είλαη ηνπ ηχπνπ 

«Πξνζπαζώ λα επηβάιισ ηε ζέζε κνπ γηαηί ζεσξώ όηη είλαη ε ζσζηή» (6ε 
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εξψηεζε). Γηα ηελ απνθπγή αληρλεχεηαη ν βαζκφο πξνζπάζεηαο απφ πιεπξάο 

δηεπζπληή λα εμνκαιχλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αληηκαρφκελα κέξε. Σέηνηα 

εξψηεζε είλαη ε 7ε πνπ ιέεη «Απνθεύγσ λα ζπδεηώ ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα 

ππάξμνπλ δηαθσλίεο». Σέινο γηα ηνλ ζπκβηβαζκφ ππάξρνπλ εξσηήζεηο 

αλίρλεπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ δηεπζπληή λα βξεη ηξφπνπο ζπκβηβαζκνχ 

θαη λα βξεζνχλ ιχζεηο απνδεθηέο απφ φινπο: εξψηεζε 11ε «Πξνζπαζώ λα 

ζπλδπάζσ ηα νθέιε θαη ηηο δεκίεο θαη ησλ δύν πιεπξώλ».  
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                               3.2  Γημογπαθικά ζηοισεία 

       Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ έρνπλ επηιεγεί απφ δηάθνξα κέξε ηεο 

Διιάδαο γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε εγθπξφηεηα. Απφ ηνπο ζαξάληα 

(40) πνπ απάληεζαλ ήηαλ: 

24 απφ Αηηηθή. Δηδηθφηεξα 20 απφ ηελ Αζήλα θαη 4 απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

2 απφ ηελ Πεινπφλλεζν (Κφξηλζν θαη πάξηε) 

2 απφ ηε Θεζζαινλίθε 

4 απφ ηνλ Ννκφ Γξεβελψλ 

3 απφ ηε Θεζζαιία (Σξίθαια, Λάξηζα θαη Βφιν) 

1 απφ Έβξν θαη 

4 απφ ηε λεζησηηθή ρψξα (Ρφδν, Μπηηιήλε θαη Κξήηε) 

Ωο πξνο ην θχιν ήηαλ: 

Γπλαίθεο:  21 Άληξεο:     19  

   

Ωο πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο: 

Γεκνηηθφ ζρνιείν:   18 Γπκλάζην:                  4 Λχθεην:                     18 

 

Σν πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ δηεπζπληψλ κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο : 

Ζ ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη απφ ηα 39 ρξφληα πνπ είλαη ν κηθξφηεξνο, έσο ηα 60 

ρξφληα πνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο. Ζ πιεηνςεθία ηνπο (νη 31 απφ απηνχο) είλαη 

πάλσ απφ 50 ρξνλψλ. 

Σα εθπαηδεπηηθά ηνπο ρξφληα: 

25+         →  22 

11-25      →  15 

4-10         →  1 

0-3           →  2  
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Οη δηεπζπληέο είλαη φινη ηνπο ελ ελεξγεία. 

χκθσλα κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο βξίζθνληαη ζε δηεπζπληηθή ζέζε: 

0 - 3       → 19 

4- 10      → 11 

11-25     →   6 

25+        →   4 

 

Απφ απηνχο πνπ ξσηήζεθαλ νη: 

Οη 31 είλαη / ή ήηαλ δηεπζπληέο θαη  

νη 22 είλαη / ή ήηαλ ππνδηεπζπληέο 

Κάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ ππεξεηήζεη θαη ζηηο δχν ζέζεηο. 

Σα ζρνιεία έρνπλ ην εμήο καζεηηθφ δπλακηθφ: 

Σν πην κηθξφ έρεη πενήνηα (50) καζεηέο θαη 

ην πην κεγάιν ηεηπακόζιοςρ ηπιάνηα (430) καζεηέο 
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3. 3   Ανάλςζη ηυν αποηελεζμάηυν 

 

       Οη απαληήζεηο πνπ παξειήθζεζαλ ήηαλ 40, απφ ζχλνιν 50 πνπ   

       δφζεθαλ. 

        Ωο πξνο ην θχιν ήηαλ: 

        21 γπλαίθεο  (52,5%) 

        19  άληξεο  (47,5%) 

 

 

 

Σα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ δηεπζπληψλ είλαη: 

 

 

1 διεςθςνηήρ      0-3 σπόνια,   

2  διεςθςνηέρ     4-10 σπόνια,  

15 διεςθςνηέρ    11-25 και   

22 από αςηούρ  25+ 

φφλο

γυναίκεσ άντρεσ

ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ

0-3 4-10 11-25 25+
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Απφ ηνπο 40 εξσηεζέληεο,  νη 31, θαη ζε πνζνζηφ 77,5% είλαη ή ήηαλ 

δηεπζπληέο θαη νη 9, ην 22,5%, είλαη ή ήηαλ ππνδηεπζπληέο. 

 

 

ηελ εξψηεζε αλ είλαη ηψξα ππνδηεπζπληέο ή έρνπλ ππεξεηήζεη ζηε 

ζέζε απηή απάληεζαλ νη 29 ΟΥΗ (72.5%) θαη νη 11 ΝΑΗ (27,5%) 

 

ηελ εξψηεζε πφζα ρξφληα έρνπλ ζε δηεπζπληηθή ζέζε νη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ: 

0-3     ρξφληα   19 εθπαηδεπηηθνί (47,5%) 

4-10   ρξφληα   11 εθπαηδεπηηθνί (27,5%) 

11-25 ρξφληα     6 εθπαηδεπηηθνί (15%) 

25+    ρξφληα     4 εθπαηδεπηηθνί (10%) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Δ/ΝΣΕ Τ/ΝΣΕ

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΕ

ΝΑΙ ΌΧΙ
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Οη 40 εξσηεζέληεο ππεξεηνχλ: 

18 ζε Λύκειο 

18 ζε Γημοηικό και 

  4 ζε Γςμνάζιο 

 

 

Σα ζρνιεία έρνπλ καζεηηθφ δπλακηθφ απφ 50 καζεηέο έσο 430.  

       Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Γηεπζπληέο θαη νη Τπνδηεπζπληέο ζην 

εξσηεκαηνιφγηφ καο γηα λα δειψζνπλ πνηα ηερληθή επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ 

επηιέγνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο, βγάιακε ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

Α) Σξίηε επηινγή πξνηίκεζεο είλαη ε επηβνιή. 

        Απηφ ην δηαπηζηψλνπκε απφ ηηο 10 εξσηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

επηβνιή. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε δχν (2) απφ απηέο γηα λα πηζηνπνηήζνπκε 

ηα ιεγφκελά καο. 

 

ΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ε Δ/ΝΗ

0-3 4-10 11-25 25+

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/Η

ΛΤΚΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ
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       Δξψηεζε Νν 23 

 23. Πξνωζώ θαη ζπδεηώ πξνβιήκαηα γηα ην δηθό κνπ όθεινο. 

 

Αξηζκφο 
Likert 

ζεκαζία Αξηζκφο 
δηεπζπληψλ 

πνζνζηφ 

1 Γηαθσλψ απφιπηα         9 22,5% 

2 Γηαθσλψ αξθεηά       19 47,5% 

3 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ       10 25% 

4 πκθσλψ αξθεηά         2 5% 

5 πκθσλψ απφιπηα         0 0% 

 

        Δξψηεζε Νν 6 

6. Πξνζπαζώ λα επηβάιιω ηε ζέζε κνπ γηαηί ζεωξώ όηη είλαη ε ζωζηή. 

 

Αξηζκφο 
Likert 

ζεκαζία Αξηζκφο 
δηεπζπληψλ 

πνζνζηφ 

1 Γηαθσλψ απφιπηα         10 25% 

2 Γηαθσλψ αξθεηά         11 27,5% 

3 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ         15 37,5% 

4 πκθσλψ αξθεηά           3 7,5% 

5 πκθσλψ απφιπηα           1 2,5% 

 

      Οη δηεπζπληέο δελ θαίλεηαη λα επηιέγνπλ ηελ επηβνιή γηα λα δηεπζεηήζνπλ 

κία ζχγθξνπζε αθνχ,  ζηελ κελ 1ε εξψηεζε ζπκθσλεί κφλν ην 5% θαη 

δηαθσλεί ην 70% θαη είλαη νπδέηεξν 25%, ελψ ζηε 2ε ζπκθσλεί κφλν ην 10%, 

δηαθσλεί ην 52,5% θαη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ην 37,5%. 

Β) Γεχηεξε επηινγή ηνπο είλαη ε απνθπγή. 

       Δξψηεζε Νν 7 

7. Απνθεύγω λα ζπδεηώ ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα ππάξμνπλ δηαθωλίεο 

 

Αξηζκφο 
Likert 

ζεκαζία Αξηζκφο 
δηεπζπληψλ 

πνζνζηφ 

1 Γηαθσλψ απφιπηα         2 5% 

2 Γηαθσλψ αξθεηά       17 42,5% 

3 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ       12 30% 

4 πκθσλψ αξθεηά         5 12,5% 

5 πκθσλψ απφιπηα         4 10% 
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Δξψηεζε Νν 10 

10. Μεξηθέο θνξέο απνθεύγω λα ζπδεηώ αληηθξνπόκελα ζέκαηα. 

 

Αξηζκφο 
Likert 

ζεκαζία Αξηζκφο 
δηεπζπληψλ 

πνζνζηφ 

1 Γηαθσλψ απφιπηα         1 2,5% 

2 Γηαθσλψ αξθεηά       10 25% 

3 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ       19 47,5% 

4 πκθσλψ αξθεηά         9 22,5% 

5 πκθσλψ απφιπηα         1 2,5% 

 

       Σα πνζνζηά εδψ είλαη πην κεγάια σο πξνο ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηελ 

απνθπγή. Απφ ηνπο δχν πίλαθεο βιέπνπκε φηη ζε έλα πνζνζηφ πάλσ απφ 

50% νη δηεπζπληέο ζπκθσλνχλ φηη πνιιέο θνξέο απνθεχγνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ ζχγθξνπζε. 

Γ)  Πξψηνο ζηελ πξνηίκεζή ηνπο έξρεηαη ν ζπκβηβαζκφο. 

       Δξψηεζε Νν 26 

 

26. Σπλήζωο ιακβάλω ππό όψε κνπ ηηο πξνζεγγίζεηο ηωλ άιιωλ ζηελ 

επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ 

 

Αξηζκφο 
Likert 

ζεκαζία Αξηζκφο 
δηεπζπληψλ 

πνζνζηφ 

1 Γηαθσλψ απφιπηα         0 0% 

2 Γηαθσλψ αξθεηά         2 5% 

3 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ         7 17,5% 

4 πκθσλψ αξθεηά       21 52,5% 

5 πκθσλψ απφιπηα       10 25% 

 

27. Πξνζπαζώ πνιύ, όπνηε είλαη απηό δπλαηό, γηα έλαλ αξθεηά δίθαην 

ζπκβηβαζκό 

Αξηζκφο 
Likert 

ζεκαζία Αξηζκφο 
δηεπζπληψλ 

πνζνζηφ 

1 Γηαθσλψ απφιπηα         0 0% 

2 Γηαθσλψ αξθεηά         0 0% 

3 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ         1 2,5% 

4 πκθσλψ αξθεηά       23 57,5% 

5 πκθσλψ απφιπηα       16 40% 
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       ηνπο δχν πίλαθεο θαίλεηαη φηη πξψηε πξνηίκεζε είλαη ν ζπκβηβαζκφο 

αθνχ ζηνλ 1ν πίλαθα ζπκθσλεί ην 77,5%, νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί ην 

17,5% θαη δηαθσλεί κφλν ην 5%. ην 2ν θαίλεηαη αθφκα πην επδηάθξηηα αθνχ 

ζπκθσλεί ην 97,5%. 
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         3.4   ςμπεπάζμαηα ηηρ έπεςναρ 

 

       Ζ έξεπλα καο επηθεληξψζεθε ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο γηα ην πνηα 

ηερληθή δηαρείξηζεο ζχγθξνπζεο επηιέγνπλ ζπλήζσο ζήκεξα νη δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιείσλ. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ζπκβηβαζκφο ησλ 

εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ ζε κία ελδνζρνιηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, είλαη ε θαιχηεξε ιχζε θαη απηή επηιέγεηαη απφ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ. Σα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη φηη πξνζθέξεηαη σο 

ηξφπνο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, φηαλ ηα αληίπαια κέξε είλαη ηζρπξά θαη φηαλ 

νη ζηφρνη ηνπο απνθιείνληαη ακνηβαία. Οη δχν πιεπξέο θάλνπλ παξαρσξήζεηο 

θαη θαηαζέηνπλ ζην ηξαπέδη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα δηαπξαγκάηεπζε. 

Σνλίδνπκε φκσο θαη πάιη φηη ελψ πξνζπαζεί λα ιχζεη ηε ζχγθξνπζε, δελ 

αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο ηεο, κε απνηέιεζκα απηέο λα δηαησλίδνληαη θαη ζην 

ηέινο λα αθήλεη αληθαλνπνίεηα θαη ηα δχν αληηκαρφκελα κέξε. 

       Πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε κηα εμήγεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ν 

ζπκβηβαζκφο δελ επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ζα ιέγακε φηη απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο δηνίθεζεο ελφο ζρνιείνπ 

παξεξκελεχεηαη ζπρλά απφ φινπο. Πηζηεχεηαη δειαδή, πσο αλ νη δηεπζπληέο 

θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο αθνινπζψληαο ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο, 

γίλνληαη απηαξρηθνί θαη κηα κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπζαξεζηνχληαη. Έηζη νη 

δηεπζπληέο αλαγθάδνληαη λα κελ παίξλνπλ ζέζε, λα θνβνχληαη λα πνπλ ηε 

γλψκε ηνπο αθφκα θαη αλ ην δίθην ηεο κηα πιεπξάο είλαη νινθάλεξν. 

Πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο, αιιά εθφζνλ δελ κπαίλνπλ βαζηά 

ζηα αίηηα, δηαησλίδνπλ κία ζχγθξνπζε θαη ηνπο αθήλνπλ έηζη φινπο 

αληθαλνπνίεηνπο. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ πνπ 

παξαηεξείηαη θακηά θνξά θαη απφ πιεπξάο ηνπο, ηελ ηθαλφηεηα λα ειηρηνχλ 

θαη λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο, θάλνληαο απνδεθηέο πξνηάζεηο, λα επηιέμνπλ ηελ 

νξζή θαηά πεξίζηαζε ηερληθή επίιπζεο, θαηαιαβαίλνπκε γηαηί ν χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ είλαη δηαηξεκέλνο.  

       Απφ ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά 

ζηελ επηινγή ηνπ ζπκβηβαζκνχ αλάινγα κε ην θχιν. Οη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο 

επηιέγνπλ ηνλ ζπκβηβαζκφ σο ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε ιίγν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ησλ αληξψλ, αιιά δελ είλαη άμηα αλαθνξάο ε 

δηαθνξά ζηα δχν θχια. Απηφ ίζσο λα έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηελ ηδηνζπγθξαζία 

ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, ην νπνίν πξνηηκάεη λα ζπκβηβάδεη ηα πξάγκαηα. 

       Απφ ηε κειέηε επίζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηβεβαηψλεηαη θαη απηφ πνπ 

καο θαηλφηαλ σο πεξηζζφηεξν πηζαλφ απφ ηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηάο καο 

ζηελ ζχληαμε απηήο ηεο εξγαζίαο, φηη δειαδή δελ έρεη ζεκαζία ε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο. Οη δηεπζπληέο αλεμάξηεηα αλ είλαη ζε Γεκνηηθφ, Γπκλάζην ή 

Λχθεην επέιεμαλ ηνλ ζπκβηβαζκφ σο θαηαιιειφηεξε ιχζε. Απηφ πνπ ειάρηζηα 

δηαθνξνπνηήζεθε είλαη φηη νη Λπθεηάξρεο επέιεμαλ σο δεχηεξε επηινγή ηελ 

επηβνιή θαη ηξίηε ηελ απνθπγή. 
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        Δπίζεο θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ ζρέζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ 

επηινγή ηερληθήο. Υσξίζακε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζε 0 έσο 3, 4 έσο 10, 

11 έσο 25 θαη ηέινο 25+  θαη δηαπηζηψζακε κηα δηάζεζε ησλ δηεπζπληψλ πνπ 

είλαη πξνο ηελ ζπληαμηνδφηεζε, δειαδή είλαη πάλσ απφ ηα 25 έηε, λα ηείλνπλ 

πξνο ηελ επηβνιή-ρξήζε ηεο εμνπζίαο. Αιιά παξ’ φιε ηε δηάζεζή ηνπο απηή, 

ηειηθά επηιέγνπλ ηνλ ζπκβηβαζκφ. Απηφ έρεη λα θάλεη κάιινλ κε ηελ 

παξαδνρή φηη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ έρεη ηελ πξαγκαηηθή 

δχλακε θαη έηζη ζα ήηαλ άζηνρν λα επηρεηξήζνπλ θάηη ηέηνην. Ζ έξεπλα ησλ 

Henkin θαη άιινη (2000) επηβεβαηψλεη φηη ηα ρξφληα ππεξεζίαο δελ 

επεξεάδνπλ ην ζηπι δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο-

δηεπζπληέο.  

       Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε επηινγήο ζηπι δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ θαη 

κέγεζνο ζε αξηζκφ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, θαίλεηαη φηη ζηα κεγαιχηεξα 

ζρνιεία ε επηινγή είλαη ν ζπκβηβαζκφο. Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε απηήο ηεο 

πεξίπησζεο ρσξίζακε ηα ζρνιεία ζε κηθξά, έσο 200 καζεηέο, θαη ζε κεγάια 

πάλσ απφ 200 καζεηέο. Γηαθαίλεηαη φηη ζηα κηθξά ζρνιεία, νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη ιηγφηεξνη θαη ν δηεπζπληήο βξίζθεη πην εχθνιν λα ζπκβηβάζεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο γλσξίδνληαο θαιχηεξα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. 

       Έλα ρξήζηκν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ ηελ έξεπλά καο είλαη φηη ζε 

κεγάιε πιεηνςεθία ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα αλαιακβάλεη ν δηεπζπληήο θαη πνιχ ζπάληα ν ππνδηεπζπληήο. Απηφ ην 

γεγνλφο θαηαδεηθλχεη ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ πνπ παξαηεξείηαη ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ 

ηνπο αλσηέξνπο πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. 

       Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη θαη νη δηεπζπληέο θαη νη 

δηεπζχληξηεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δηελέμεσλ θαηαιαβαίλνπλ φηη ν 

ζπκβηβαζκφο θαη ε ζπλεξγαζία δελ ζα θέξνπλ απνηέιεζκα θαη θαηαθεχγνπλ 

ζε άιιεο ηερληθέο, φπσο είλαη ε απνθπγή θαη πνιχ ζπάληα ζηελ επηβνιή-

ρξήζε ηεο εμνπζίαο ηνπο. Ζ επηβνιή είλαη ιηγφηεξε ζπρλή ζηηο γπλαίθεο 

(δηεπζχληξηεο). 

       Διέγρνληαο ηηο απαληήζεηο αλ είλαη νη δηεπζπληέο πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

Αηηηθή θαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ εθείλνπο πνπ είλαη 

ζηελ Πεξηθέξεηα, δελ δηαπηζηψζεθαλ απνθιίζεηο. Δπνκέλσο ν βαζκφο 

αζηηθνπνίεζεο ηνπ ζρνιείνπ δελ απνηειεί παξάγνληα γηα λα επεξεάζεη ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα επηιέμνπλ ην ζηπι 

δηαρείξηζεο ζχγθξνπζεο. 

       Μειεηψληαο ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, πνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, θαη ηελ 

μέλε, ζπγθξίλακε ηα απνηειέζκαηά καο κε άιιεο έξεπλεο θαη δηαπηζηψζακε 

φηη κε άιιεο ζπκθσλνχκε θαη ζε θάπνηεο ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο. ε έξεπλα ηνπ Johnson (2003) έδεημε φηη δηεπζπληέο πνπ 

έρνπλ πςειή ζηάζε εμνπζίαο θαηαθεχγνπλ ζηελ απνθπγή έρνληαο έλα 

θπξηαξρηθφ επηθνηλσληαθφ ζηπι. Ο Balay (2006) έδεημε ζηελ έξεπλά ηνπ  φηη νη 

δηεπζπληέο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία κάιινλ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

απνθπγή, ελψ ζηα Γπκλάζηα πξνηηκνχλ ην ζπκβηβαζκφ θαη φηη 
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ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ε εμνκάιπλζε θαη ν θαηαλαγθαζκφο σο ηξφπνη 

δηαρείξηζεο δηελέμεσλ. Ο Huffstutter (1997) απέδεημε φηη φζνη δηεπζπληέο δελ 

έρνπλ πνιιέο δεμηφηεηεο θαη ρακειή απηνεθηίκεζε θαηαθεχγνπλ ζηελ 

απνθπγή. Ζ Erickson (1984) ππνζηεξίδεη φηη νη δηεπζχληξηεο πξνηηκνχλ ηνλ 

ζπκβηβαζκφ. Αληίζεηα νη Mc Lay θαη Brown (2000) ζπκπέξαλαλ φηη ην θχιν 

παίδεη πνχ κηθξφ ξφιν ζηελ επηινγή ηξφπνπ δηαρείξηζεο ζχγθξνπζεο. Ζ 

Kruger (1996) παξαηήξεζε επίζεο φηη νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ απνθπγή κε θάπνηα επηηπρία, ελψ νη άληξεο κάιινλ δξνπλ  αληαγσληζηηθά  

( Μαπξαληδά, 2011). ε έξεπλα ησλ Μεηζαξά θαη  Ηνξδαλίδε (2016) ε ηερληθή 

ηεο ζπλεξγαζίαο ήηαλ ε πξψηε επηινγή, ηνπ ζπκβηβαζκνχ δεχηεξε, ηεο 

παξαρψξεζεο Σξίηε θαη ηεο ρξήζεο ηεο εμνπζίαο ηέηαξηε. Οη Chen θαη 

Tjosvold (2002) ζηε κειέηε ηνπο έβγαιαλ ην ζπκπέξαζκα φηη πξψηα 

πξνηηκάηαη ε απνθπγή, κεηά ν ζπκβηβαζκφο θαη ηειεπηαία ε επηβνιή. Σα 

επξήκαηα ηνπ Σέθνπ (2009) θαηέιεμαλ, φπσο θαη ηα δηθά καο,  φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ζεηξά πεξηζζφηεξν ν ζπκβηβαζκφο, έπεηηα ε απνθπγή 

θαη ηέινο ε επηβνιή. 
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          3.5  Πποηάζειρ 

 

        Ζ έξεπλα πνπ θάλακε πάλσ ζηηο θξίζεηο θαη ζηηο ζπγθξνχζεηο, θαζψο θαη 

ε πνιχρξνλε πξνυπεξεζία καο είηε σο εθπαηδεπηηθνί είηε σο δηεπζπληέο ζε 

Γεκνηηθφ ζρνιείν, καο δίλεη θάπνηα επρέξεηα λα πξνηείλνπκε κεξηθέο 

πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

        ε κειινληηθέο έξεπλεο λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη καζεηέο, εηδηθά ζηα 

Γπκλάζηα θαη  ζηα Λχθεηα πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ειηθία θαη άπνςε γηα ην 

πψο ζέινπλ θαη νη ίδηνη λα ιχλνληαη νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε απηνχο θαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

       ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ λα έρεη πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή θαη ν 

ππνδηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ζηελ παξνχζα εξγαζία θαίλεηαη ν ξφινο 

ηνπ λα είλαη ιίγν πεξηνξηζκέλνο 

       Αλεμάξηεηα απφ ην αλ θαίλεηαη ή φρη κέζα απφ ηελ έξεπλά καο, ε 

εκπεηξία καο θαη ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο δείρλνπλ φηη νη δηεπζπληέο πξέπεη 

λα επηκνξθσζνχλ γηα λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηηο δηελέμεηο, άκεζα, 

ακεξφιεπηα θαη δίθαηα. Αλ δελ ζπκβεί απηφ, ηφηε πηζαλψο ε ζχγθξνπζε 

ελδέρεηαη λα κεηαηξαπεί ζε ζνβαξφ θίλδπλν ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία φιεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ζεκηλάξηα 

απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζα βνεζήζνπλ λα επηκνξθσζνχλ φζνη είλαη 

δηεπζπληέο ή ζθνπεχνπλ λα γίλνπλ. 

       Απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο είλαη φηη ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη ν χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ έρνπλ 

πεξηνξίζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηα ηεηξηκκέλα, φπσο είλαη 

ε νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη γηνξηψλ, ε αγνξά ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ε επηθαλεηαθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ. Υξεηάδεηαη λα 

εκβαζχλεη απηή ε ζπλεξγαζία γηα λα αληηκεησπίδνπλ απφ θνηλνχ πξνβιήκαηα 

πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο είηε αλάκεζα ζηα παηδηά είηε αλάκεζα ζε 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο. 

        Να ππάξμνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ πνπ ζα 

έρνπλ εθπνλεζεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, θνηλσληνιφγνπο, ςπρνιφγνπο θ.ά. 

θαη πνπ ζα εθαξκφδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλά πεξίπησζε 

ζχγθξνπζεο. Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη πξνγξάκκαηα πνπ λα αθνξνχλ ηηο 

πηζαλφηεηεο πξφιεςεο ησλ δηελέμεσλ. 

      Να δεκηνπξγεζνχλ θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηνπο 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο απηψλ. Δθεί ζα θαηαθεχγνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αθφκα θαη νη Πξντζηάκελνη Δθπαίδεπζεο, νη ρνιηθνί 

χκβνπινη θαη νη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

       Ζ αγσγή θαη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ είλαη κία ππφζεζε ζηελ νπνία 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ κε δηαθξηηνχο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο 

ξφινπο. Γηα ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ επηηπρία ησλ 

ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο 
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ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο (Κνιηάδεο, 2010). Πάλσ ζε απηφ 

πξέπεη φινη λα δνπιέςνπκε, ν θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, γηα λα ππάξρεη 

αξκνληθή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. Πξνηείλνπκε ζπλερή 

επηθνηλσλία, κεληαίεο ζπλαληήζεηο, εηιηθξηλή δηάζεζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα 

ζηνπο γνλείο θαη ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ.  

       Πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε. Μπνξνχκε λα εληάμνπκε κέζα ζε κηα ηέηνηα πξννπηηθή ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πψο ζα δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπγθξνχζεηο 

αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο ζπλζήθεο. Αιιηψο δηαρεηξηζηήθακε ζπγθξνχζεηο 

ζε παιηφηεξεο επνρέο θαη αιιηψο  πξέπεη λα ηηο δηαρεηξηδφκαζηε ζην παξφλ. 

       Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη δηεπζπληέο πνπ λαη κελ, 

θάπνηνη έρνπλ πάξεη επηκφξθσζε, αιιά ππάξρνπλ πνιινί πνπ είλαη ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο κε κφλν πξνζφλ ηα πνιιά ρξφληα ζε κηα ηέηνηα ζέζε, πνπ 

κάιηζηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ έρνπλ πάξεη κε άιινπο, πιάγηνπο 

ηξφπνπο. Ίζσο ε επηκφξθσζή ηνπο κε ζπνπδέο ζε Παλεπηζηήκην ή κε ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή ζε νπζηψδε ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα, 

λα έδηλαλ δπλαηφηεηεο γηα  θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε επηκφξθσζε θαη 

θαηάξηηζε.  

       Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κε επηθεθαιήο ην δηεπζπληή ηνπ πξέπεη λα 

μεθχγεη απφ έλα παιαηνιηζηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθά ζηνλ 

ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξνζέγγηζεο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα ζεκεξηλά απαηηεηηθά  δεδνκέλα. 

Έμσ απφ ηα θάγθεια ηνπ ζρνιείνπ-πνπ θαλνληθά δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ, 

γηαηί ηα ζρνιεία έηζη κνηάδνπλ κε θπιαθέο-ππάξρεη κία θνηλσλία πνπ είλαη 

έηνηκε λα βνεζήζεη ην ζρνιείν λα αλνίμεη ηα θηεξά ηνπ. Τπάξρνπλ νη γνλείο, νη 

θνηλσληνιφγνη, νη ςπρνιφγνη, νη ηνπηθνί θνξείο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε 

Πνιηηεία, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ. Δίλαη ζην ρέξη ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα  απνδερηνχλ λέεο 

πξννπηηθέο πνπ έξρνληαη απφ ηνλ «έμσ θφζκν». Σν ζρνιείν είλαη εμάιινπ 

θνκκάηη ηνπ θφζκνπ. 
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ΦΤΛΟ :                 Άληξαο        □ 

                             Γπλαίθα        □ 
 
ΖΛΗΚΗΑ:                ………….  ρξνλψλ 
 
ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ:    
 

                0-3 έηε □       4-10 έηε □       11-25 έηε □        25 + έηε □ 

 

Τπεξεηψ ή έρσ ππεξεηήζεη σο δηεπζπληήο:         ΝΑΗ □                    ΟΥΗ   □ 

Τπεξεηψ ή έρσ ππεξεηήζεη σο ππνδηεπζπληήο:   ΝΑΗ □                    ΟΥΗ   □ 

 
ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ ΣΖ Γ/ΝΖ ΥΟΛΔΗΟΤ: 
             

      0-3 έηε □          4-10 έηε □          11-25 έηε □        25+ έηε □ 
 
ΤΠΖΡΔΣΔΗΣΔ Δ ΥΟΛΔΗΟ: 
 

1.   Λχθεην            □ 

2.   Γπκλάζην        □ 

3.   Γεκνηηθφ        □ 

 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ:   …………….. 
 
 
 
 

 

Οη πξνηάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην απηφ αθνξνχλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζψ φηαλ βηψλσ κία δηέλεμε – ζχγθξνπζε ζην ζρνιείν 

πνπ εξγάδνκαη.  

Γειψζηε θαηά πφζν ηζρχνπλ ή φρη θαηά ηελ άπνςή ζαο απηά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζε θάζε πξφηαζε. 
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Βάιηε έλα  √  ή ρξσκαηίζηε ηα □ αλάινγα κε ηη ζαο ηαηξηάδεη θάζε θνξά. 

 

Ζ αληηζηνηρία ησλ αξηζκψλ: 1, 2, 3, 4 θαη 5 είλαη: 

1    ►    Γηαθσλψ απφιπηα 

2    ►    Γηαθσλψ αξθεηά 

3    ►    Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

4    ►    πκθσλψ αξθεηά 

5    ►    πκθσλψ απφιπηα 

 

1. πλήζσο είκαη ζηαζεξφο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

2. Θεσξψ φηη νη ζπγθξνχζεηο δελ είλαη πάληα θαηαζηξνθηθέο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

3. Πξνζπαζψ λα επραξηζηψ ηνπο άιινπο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

4. Πξνζπαζψ λα βξσ κία κέζε ιχζε αλάκεζα ζηε δηθή κνπ θαη ζηε  

               ζέζε ησλ άιισλ. 

1.  □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

5.ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πξνζπαζψ λα ιακβάλσ  

   ππφ φςε κνπ ηηο επηζπκίεο ηνπ άιινπ πξνζψπνπ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

6. Πξνζπαζψ λα επηβάιισ ηε ζέζε κνπ γηαηί ζεσξψ φηη είλαη ε ζσζηή. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

7. Απνθεχγσ λα ζπδεηψ ζέκαηα γηα ηα νπνία ζα ππάξμνπλ δηαθσλίεο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

8. πλήζσο αλαβάιισ δεηήκαηα πνπ επηθέξνπλ ζπγθξνχζεηο κέρξη λα  

    ηα εμεηάζσ θαιά. 

 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 
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9. πλήζσο επηκέλσ ζηηο απφςεηο κνπ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

10. Μεξηθέο θνξέο απνθεχγσ λα ζπδεηψ αληηθξνπφκελα ζέκαηα. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

11. Πξνζπαζψ λα ζπλδπάζσ ηα νθέιε θαη ηηο δεκίεο θαη ησλ δχν  

      πιεπξψλ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

12. Πξνζπαζψ λα πξνσζψ απηφ πνπ πηζηεχσ φηη είλαη ην πην ζσζηφ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

13. πλήζσο απνθεχγσ λα επηβάιισ ηε δηθή κνπ άπνςε. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

 

14. Πξνζπαζψ λα ιχλσ ηηο δηαθνξέο κε ακνηβαία ζπκθσλία. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

 

15. Πξνζεγγίδσ πάληα ηα πξνβιήκαηα άκεζα, ρσξίο ππνλννχκελα θαη  

      ππεθθπγέο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

16. Πξνζπαζψ λα κελ ζηελαρσξψ ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

17. Πξνζπαζψ λα δψζσ κηα θνηλή, απνδεθηή ιχζε ζε κία ζχγθξνπζε. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

18. πδεηψ αλνηθηά φιεο ηηο εθδνρέο ησλ πξνβιεκάησλ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

19. Πξνζπαζψ γηα κία έθβαζε θαιψλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ εαπηφ 

κνπ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 
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20. Πξνζπαζψ λα θαηεπλάδσ ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ γηα  

      λα δηαηεξψ ζε θαιά επίπεδα ηηο ζρέζεηο καο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

21. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κία απφθαζε, πξνηηκψ λα ιάβσ ππφ φςε 

      κνπ φιεο ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ησλ άιισλ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

22. Πξνηηκψ λα ζπκθσλψ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ πξνθεηκέλνπ λα 

      ηνπο έρσ επραξηζηεκέλνπο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

23. Πξνσζψ θαη ζπδεηψ πξνβιήκαηα γηα ην δηθφ κνπ φθεινο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

24. Κάλσ ηα πάληα γηα λα βγσ θεξδηζκέλνο απφ κία ζχγθξνπζε. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

25. Πξνζπαζψ λα απνθχγσ ηε δεκηνπξγία δπζάξεζηνπ θιίκαηνο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

26. πλήζσο ιακβάλσ ππφ φςε κνπ ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ άιισλ 

      ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

27. Πξνζπαζψ πνιχ, φπνηε είλαη απηφ δπλαηφ, γηα έλαλ αξθεηά 

      δίθαην ζπκβηβαζκφ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

28. Δπηρεηξψ λα θαηαπηέδσ απηνχο πνπ κε αληηπαιεχνπλ, πνπ 

      έρνπλ δειαδή αληίζεηε γλψκε απφ κέλα. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

29. Κάλσ ππνρσξήζεηο γηα ην θαιφ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ  

      ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ κία δηέλεμε κεηαμχ ηνπο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 
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30. Πξνζπαζψ γηα θνηλέο θαη απνδεθηέο ιχζεηο ζηηο ζπγθξνχζεηο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

31. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο δηέλεμεο θαη νη δχν πξέπεη λα ππνρσξνχλ 

      απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

32. Ννκίδσ φηη δελ αμίδεη πάληα λα αλεζπρνχκε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ 

      παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

1. □          2.   □          3.   □          4.   □          5.   □ 

 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                      Στους  αγγέλλους  μας…! 


