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Με τη συνεργασία:



Σκοπός-Μεθοδολογική προσέγγιση

• Σκοπός της παρουσίασης αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου του διευθυντή του σχολείου στη διαχείριση
μαθητών που εμφανίζουν προβλήματα αλλά και διαταραχές συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον.

• Προβλήματα συμπεριφοράς: επιθετικά ή αντιδραστικά πρότυπα συσχέτισης με τους άλλους,
περιορισμένες θετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, χρήση εχθρικού ή αντικοινωνικού λεξιλογίου,
εξαιρετικά μειωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις, περιορισμένες ικανότητες εσωτερίκευσης κανόνων,
ορίων, κοινωνικών προτύπων, αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς (Κουρκούτας, 2007).

• Ως μεθοδολογική προσέγγιση επιλέγονται δύο μελέτες περίπτωσης, οι οποίες, αν και διαφέρουν
μεταξύ τους, ωστόσο συγκλίνουν ως προς τις βασικές παραμέτρους αντιμετώπισης αυτών των
μαθητών από την πλευρά του διευθυντή του σχολείου. Επιπλέον, φωτίζουν και διευρύνουν τη
δημόσια συζήτηση για μια βαθύτερη και πολυεπίπεδη κατανόηση του ρόλου του.
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Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας

• Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας δεν εξαντλείται στη διεκπεραίωση διοικητικών αρμοδιοτήτων που
απαιτεί η διοικητική του θέση ή στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των προγραμμάτων
σπουδών αλλά και στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου σε ένα υγιές, ασφαλές και ευνοϊκό
για τη μάθηση περιβάλλον.

• Ο ρόλος αυτός χαρακτηρίζεται σύνθετος σε μια εποχή που ο μαθητικός πληθυσμός αποτελείται από
ανομοιογενείς ομάδες, όχι μόνο εξαιτίας του διαφορετικού πολιτισμικού, κοινωνικού, θρησκευτικού κεφαλαίου
του, οξύνοντας τα ζητήματα διαφοροποίησης και αμφισβήτησης, αλλά καθίσταται επιπλέον ένας πληθυσμός που
κατά κανόνα είναι δέσμιος μιας στρεβλής εικονικής πραγματικότητας που προσφέρουν το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

• Οι οικογένειες των μαθητών, όταν δεν αντιμετωπίζουν με καχυποψία και επιφυλακτικότητα τη διοίκηση του
σχολείου και τους εκπαιδευτικούς-είτε ως άτομα είτε συλλογικά- δε φαίνεται να έχουν κατακτήσει ένα
διευρυμένο ρόλο ισότιμου συνεργάτη όχι μόνο σε ζητήματα αξιών και αρχών αλλά ακόμα και σε διαχειριστικά
θέματα της σχολικής ζωής.

• Το σημαντικότερο και πιο ανησυχητικό: αδυναμία από την πλευρά του συλλόγου διδασκόντων να αρθρώσει μια
πειστική και τεκμηριωμένη πρόταση υπέρβασης των δυσλειτουργικών συμπεριφορών του μαθητικού πληθυσμού.
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To πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την άσκηση του παιδαγωγικού ελέγχου 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής (Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/31-5-2019). Στην εφαρμογή του ο ρόλος
του υπευθύνου καθηγητή του τμήματος και του Συμβουλίου Τμήματος θα ήταν ζωτικής σημασίας

• κατάργηση του Βιβλίου Ποινών και αντικατάστασή του από το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης
Εύρυθμης Λειτουργίας

• διατήρηση της κλιμάκωσης των παιδαγωγικών μέτρων με ταυτόχρονη κατάργηση των πολυήμερων αποβολών

• παραμονή στο σχολικό χώρο των αποβληθέντων μαθητών και απασχόλησή τους με ευθύνη του/της
Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

• Εσωτερικός Κανονισμός σε αντικατάσταση του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής (Ν. 4692/2020)

• Σύμβουλος Σχολικής Ζωής (Ν. 4692/2020 & Υπουργική Απόφαση 129431/ΓΔ4/28-9-2020)
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Μελέτη περίπτωσης 1η

«Η συμπεριφορά της μαθήτριας Χ εντός της τάξης συχνά δεν είναι αυτή που αρμόζει. Παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος και
δημιουργεί ένταση και εκνευρισμό στους συμμαθητές της. Κάποιες φορές καθυστερεί να προσέλθει στην τάξη, ενώ έχει χτυπήσει το
κουδούνι, ενώ άλλες φορές μπαίνοντας σε αυτή σπρώχνει τους συμμαθητές της, χωρίς να υπολογίζει τη δύναμή της, τους μιλάει με
άκομψο και προσβλητικό τρόπο, άλλοτε πάλι την ώρα του μαθήματος, υψώνει τον τόνο της φωνής της, κλωτσάει για να πειράξει και
διάφορες άλλες συμπεριφορές που δείχνουν ότι δυσκολεύεται να οριοθετηθεί και να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες.
…..Παρόμοιες συμπεριφορές παρατηρούνται και στα διαλείμματα. Πολλές φορές, επίσης, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις προκειμένου να
καταλάβει τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς της απέναντι στους καθηγητές της, αλλά και στους συμμαθητές της, δείχνει να μην
καταλαβαίνει ή να παίρνει το λάθος μήνυμα ότι, όταν προκαλεί, κερδίζει και την προσοχή των άλλων. Στο πλαίσιο της γενικής τάξης,
ενώ δε φαίνεται να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, εντούτοις είναι στην πραγματικότητα απούσα. Ως προς τις σχέσεις με τους
συνομηλίκους της, δεν έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με κάποιον συμμαθητή της, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, για να
γίνεται αποδεκτή, είχε προσκολληθεί σε μαθητές με αποκλίνουσα συμπεριφορά και φάνηκε ότι παρασύρθηκε από αυτούς με μεγάλη
ευκολία και χωρίς να αντιλαμβάνεται πολλές φορές το μέγεθος των πράξεων της (κλοπή). Αρκετοί συμμαθητές της, επίσης, έχουν

εκφράσει παράπονα τόσο οι ίδιοι, όσο και οι γονείς τους, για τη συμπεριφορά της προς αυτούς»

Σχόλιο: Η συμπεριφορά που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αφορά σε μαθήτρια με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, που φοιτά σε τμήμα ένταξης. Αποτελεί
μια εξαιρετική περίπτωση, διότι φαίνεται ότι η εκρηκτική της συμπεριφορά απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς από τη πλευρά του διευθυντή, ο οποίος θα πρέπει να επινοήσει
μέσα και τρόπους περιστολής της. Η μεγαλύτερη δυσκολία, ενδεχομένως, προέρχεται από το γεγονός ότι ο χαμηλός δείκτης νοημοσύνης της μαθήτριας δεν επιτρέπει την
υιοθέτηση μιας γνωστής διαδικασίας οριοθέτησης κοινή και αντιληπτή από ένα μέσο μαθητή, αλλά την εξατομικευμένη, τέτοια που επιτρέπει η νοητική της ικανότητα. Αυτό
πρωτίστως, είναι πολύ σημαντικό, διότι ο διευθυντής του σχολείου θα έπρεπε να είχε μια σχετική επιστημονική κατάρτιση στο ζήτημα της κατανόησης των ορίων αυτής της
κατηγορίας μαθητών, συνθήκη που για τα ελληνικά δεδομένα φαντάζει ουτοπική. Η περιστολή της συμπεριφοράς της μετατρέπεται σε «πονοκέφαλο» για την καθημερινότητα
του σχολείου, στο βαθμό που ο διευθυντής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεχή επιτήρησή της στο σχολικό περιβάλλον, κυρίως, έξω από την τάξη (διαλείμματα), ώστε να
αποφεύγονται τυχόν παρεκκλήσεις. Είναι αυτονόητο ότι τα συνήθη μέτρα παιδαγωγικού ελέγχου δεν επαρκούν. Ποιες στρατηγικές, επομένως, χρειάζεται να αξιοποιηθούν,
προκειμένου να επιφέρουν έστω τον έλεγχο της προβληματικής συμπεριφοράς;
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Μελέτη περίπτωσης 1η: Πρακτικές αντιμετώπισης από το διευθυντή

• Σταθερή και επαναλαμβανόμενη επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον της μαθήτριας, στο βαθμό που το πρόβλημα έχει
αναγνωριστεί και έχει γίνει αποδεκτό από το περιβάλλον της. Δεν είναι λίγες οι φορές που η οικογένεια αρνείται την αποδοχή
της προβληματικής συμπεριφοράς και μεταφέρει την ευθύνη σε άλλους χώρους (σχολείο, συνομήλικοι, κλπ.)

• Συνεργασία, σταθερή και διαρκής τόσο με ειδικούς της ψυχικής υγείας (π.χ. στο πλαίσιο της ΕΔΕΑΥ), όσο και με το οικείο
ΚΕΣΥ και τον Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
(Βοζαΐτης, 2020). Αναγκαία κρίνεται και η ενεργοποίηση της παρέμβασης του Συντονιστή Παιδαγωγικής ευθύνης του
σχολείου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πλήρη εικόνα της καθημερινής λειτουργίας του, συνθήκη, η οποία δεν τηρείται
εξαιτίας της φυσικής του απόστασης από το χώρο αυτό.

• Αυξημένες ψυχικές, συναισθηματικές, επικοινωνιακές ικανότητες του διευθυντή (ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση,
νηφαλιότητα, ευθυκρισία, συναισθηματική ευφυία), απαραίτητες για όλα τα επίπεδα επικοινωνίας. Εννοείται ότι θα πρέπει να
διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας μαθητών με ελαφρά
νοητική υστέρηση.

• Σαφώς οριοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής της σχολικής μονάδας, ώστε
να αποφεύγονται αστοχίες και αντιφατικές συμπεριφορές εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Μια συνεργασία, καλλιεργούμενη
και συντηρούμενη από το διευθυντή του σχολείου.

• Διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών και κανόνων της σχολικής ζωής, σε συνεργασία με τα όλα τα μέλη της μαθητικής
κοινότητας (Βοζαΐτης, 2014)

• Λειτουργία προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του συλλόγου διδασκόντων σε θέματα
χειρισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς και διαχείρισης της σχολικής τάξης.
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Μελέτη περίπτωσης 2η

«Την…..2019 το πρωΐ προσήλθαν στο γραφείο του Διευθυντή οι γονείς του μαθητή Χ της Α τάξης, για να αναφέρουν τα
συνεχή περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα εναντίον του από το μαθητή Ψ. Συγκεκριμένα, ο μαθητής Ψ στις αρχές Οκτώβρη
του επιτέθηκε με κλωτσιές και μπουνιές, για να επιδείξει ικανότητες King Box, όπως ισχυρίστηκε. Στη συνέχεια, σχεδόν
καθημερινά ο υιός τους, όπως κατέθεσαν, υφίστατο βίαιες επιθέσεις, έως την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τον έπιασε
κεφαλοκλείδωμα, του έπεσαν τα γυαλιά τα οποία και έσπασαν. Την 11/11 τον κλώτσησε στο πρόσωπο και σήμερα 12/11 του
πέταξε πέτρα που τον βρήκε στο κεφάλι. Όταν αναφέρθηκε στον εφημερεύοντα καθηγητή, εκείνος τον κάλεσε και διαπίστωσε
ότι κρατούσε και άλλες πέτρες στο χέρι του, προφανώς, για να τις εκσφενδονίσει. Κάθε φορά ο μαθητής Χ ενημέρωνε τους
καθηγητές του καθώς και την υπεύθυνη της τάξης του, οι οποίοι παρά τις αυστηρές συστάσεις προς το μαθητή Ψ δεν
κατάφεραν να τον συνετίσουν».

Σχόλιο: Το παραπάνω περιστατικό που καταγράφεται αποτελεί ένα πολύ συνηθισμένο επεισόδιο από αυτά που συμβαίνουν πολύ συχνά στα προαύλια των
σχολικών μονάδων. Μαθητής επιδεικνύει βίαιη συμπεριφορά προς άλλον συμμαθητή του και μάλιστα στα μάτια άλλων παρευρισκομένων αλλά και υπό την
εποπτεία εφημερευόντων καθηγητών. Όσοι ασκούν σχολική διοίκηση έχουν βρεθεί σίγουρα μπροστά σε απολογητική στάση απέναντι σε γονείς σαν αυτούς της
συγκεκριμένης περίπτωσης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη βίαιη συμπεριφορά και ζητούν την αποκατάσταση της τάξης, τη διασφάλιση της σωματικής
ακεραιότητας του μαθητή, την απόδοση ευθυνών, την τιμωρία του παραβατικού μαθητή, την αύξηση της επιτήρησης και εποπτείας του σχολικού χώρου. Η
κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών από τον υποδιευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων αποτελεί κατά κανόνα ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που
καλείται να διαχειριστεί ο διευθυντής του σχολείου, ζήτημα που μπορεί να οδηγήσει σε προστριβές, αντιθέσεις και ενίοτε συγκρούσεις μεταξύ τους. Ο
διευθυντής, λοιπόν, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις επιθυμίες των διδασκόντων, τις προσδοκίες και απαιτήσεις των γονέων, στις απαιτήσεις εκπλήρωσης
των βασικών αρχών διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της σχολικής μονάδας. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης βέβαια αναδεικνύεται και
μια βασική αδυναμία του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τμήματος. Πολλοί εκπαιδευτικοί, εξαιτίας
συναισθημάτων παραίτησης, απογοήτευσης και εν γένει έλλειψης ανατροφοδότησης κατά την εκτέλεση του διδακτικού τους έργου, δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο
ρόλος του υπεύθυνου καθηγητή δεν αναλώνεται μόνο στην παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή, αλλά αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο μαθητή,
την οικογένεια, το σύλλογο διδασκόντων και όλα τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. Αν οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονταν με μεγαλύτερη συναίσθηση
ευθύνης και επαγγελματισμού στην άσκηση αυτού του τόσο σημαντικού ρόλου, θα αποφορτίζονταν η εμπλοκή του διευθυντή στην πρόληψη αλλά και στη
διαχείριση τέτοιων φαινομένων. Έτσι, ο διευθυντής συχνά βρίσκεται υποχρεωμένος να υιοθετήσει απολογητική στάση απέναντι στους γονείς, όταν η κατάσταση
φαίνεται να επαναλαμβάνεται ή και να μην επιλύεται, και μάλιστα, όταν αυτή παίρνει απειλητικές διαστάσεις για την ασφάλεια των μαθητών. Συχνά η αύξηση
της επιτήρησης των μαθητών και των εφημεριών από μόνη της να μην μπορεί να επιλύσει την προβληματική κατάσταση, αν ο διευθυντής του σχολείου δεν
ακολουθήσει μια πιο διευρυμένη πολιτική που θα περιλαμβάνει:
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Μελέτη περίπτωσης 2η Πρακτικές αντιμετώπισης από το διευθυντή

• προσεκτική και ενδελεχής χαρτογράφηση του οικογενειακού ιστορικού μαθητών που παρουσιάζουν επιθετική
συμπεριφορά, εντός ή εκτός της αίθουσας

• οριζόντια επικοινωνία διδασκόντων εκπαιδευτικών και υπευθύνου τμήματος, με στόχο την αμοιβαία
πληροφόρηση για περιπτώσεις μαθητών με προβληματική συμπεριφορά.

• συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας, στις περιπτώσεις που στη σχολική μονάδα δεν λειτουργεί ΕΔΕΑΥ.

• δημιουργία κανόνων και αρχών σχολικής ζωής, με ενεργοποίηση των μελών της μαθητικής κοινότητας και του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Φυσικά, δεν αρκεί η καταγραφή τους αλλά πολύ περισσότερο η δέσμευση
όλων των εμπλεκομένων μερών στην τήρηση και εφαρμογή του.

• θεσμική αποσαφήνιση του ορίου παρέμβασης του σχολείου στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον των μαθητών.
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Συμπεράσματα

• οι προκλητικές και επιθετικές συμπεριφορές μαθητών στο σχολικό περιβάλλον αποτελούν και για τους διευθυντές 
των σχολικών μονάδων ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.

• η διαχείρισή τους διεμβολίζει συνολικά τον εργασιακό χρόνο διεκπεραίωσης διοικητικών υποχρεώσεων,
οδηγώντας πολλές φορές σε καταστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης (Βοζαΐτης, 2019α).

• η αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών εν πολλοίς σχετίζεται και με την προσωπικότητα, τις αξίες, τα όρια του 
διευθυντή αλλά και με την προηγούμενη διοικητική του εμπειρία.

• σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ευελιξία, εμπειρία και καλή γνώση τρόπων επικοινωνίας
(Μπαμπάλης & Κιρκιγιάννη, 2011) και κυρίως υψηλή ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων και
συναισθηματική νοημοσύνη (Χριστοφορίδου & Πλατσίδου, 2020).

• οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφέρει μια τεκμηριωμένη και αξιόπιστη
απάντηση στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς των μαθητών, ενώ δε φαίνεται να
μετριάζουν τον ήδη επιβαρυμένο και από άλλες αιτίες διευθυντικό ρόλο.

• το ζήτημα της αντιμετώπισης των «δύσκολων» μαθητών δεν έχει τύχει μιας σοβαρής προσέγγισης και ανάλυσης
που αγγίζει τη σημαντική παιδαγωγική αποστολή του σχολείου. Αποσπασματικές και ασυντόνιστες ως προς τη
σκοποθεσία τους ρυθμίσεις, όπως οι σχετικά πρόσφατες (π.χ. Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής, ΕΔΕΑΥ,
Σύμβουλος Σχολικής Ζωής), δεν φαίνεται να έχουν επιφέρει δραστικές λύσεις στην αντιμετώπιση αντικοινωνικών
και προβληματικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον.
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Συμπεράσματα

• η κατάρτιση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών στα σημερινά
σχολεία απαιτεί αλλά και προϋποθέτει διευθυντικά στελέχη με επιστημονικές, παιδαγωγικές και διδακτικές
γνώσεις και δεξιότητες αλλά και με επαρκή διδακτική και εκπαιδευτική εμπειρία.

• προφανώς, χρειάζεται και οι ίδιοι οι διευθυντές να διαθέτουν την ανάλογη εκπαίδευση αλλά και
συναισθηματική καλλιέργεια, απαραίτητες προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης σχολικής διοίκησης αλλά και
επαγγελματικής πληρότητας, χωρίς ματαιώσεις και αδιέξοδα.
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