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Αςηοκηονικόηηηα και η διασείπιζή ηηρ ζηην Εκπαίδεςζη
Ταμηάξρεο Φξφλεο, Χπρνιφγνο Α.Π.Θ., MSc. Ε.Κ.Π.Α.
tchronis@primedu.uoa.gr
Πεπίλητη
Η ελ ιφγσ εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
Απηνθηνληθφηεηαο. Αξρηθά, πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ
θαη γίλεηαη αλαθνξά κέζσ δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ ζην ςπρνπαζνινγηθφ ηνπ
ππφβαζξν, κε έκθαζε ζηε δηαηαξαρή ηεο θαηάζιηςεο. Έπεηηα πεξηγξάθνληαη θάπνηα
ζηνηρεία ηεο εθεβείαο, αιιά θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ απηνθηνληθφηεηα,. Σηε
ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε δηαρείξηζε ηεο απηνθηνληθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ ξφιν
ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκφ, ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, θαζψο θαη θάπνηεο
ςπρνινγηθέο κνξθέο ζεξαπείαο. Δηαθαίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ν ζπνπδαίνο ξφινο ηεο
ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ην πψο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά γηα ηνλ
καζεηή, ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ θαηέρεη ε Σπκβνπιεπηηθή Χπρνινγία ζην ζρνιείν, ε
απαξαίηεηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα εγθαζίδξπζε ηεο
αίζζεζεο αζθάιεηαο ζην ζρνιείν θαη ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο. Τέινο,
αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο βαζηθψλ αξρψλ, ζεσξηψλ θαη
πξαθηηθψλ, ςπρνινγηθήο ζεξαπείαο ζην ζρνιείν, γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε
πξνβιεκαηηθψλ θαηλνκέλσλ.
Λέξειρ-Κλειδιά:

Απηνθηνληθφηεηα,

δηαρείξηζε,

εθπαηδεπηηθφο,

ζρνιείν,

πξνγξάκκαηα, ςπρνζεξαπεία

Abstract
This project is a trial to describe the case of Suicidality. First, this phenomenon and
its different aspects are being described and there is a reference through the different
approaches to the psychopathological background, emphasizing the disorder of
depression. Moreover, there are described some adolescent aspectsand their link to
suicidality. In addition, the administration of suicidality in education is being
described, including the special role of the teacher, the role of the school as an
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organization, the intervention programs and some forms of psychological treatment.
Among others, becomes obvious the important role of the teacher-student relationship
and how it can be beneficial for the student, the important role of Counseling
Psychology at school, the essential cooperation with the parents and the need to
establish the feeling of safety at school and the positive learning environment in the
classroom. Finally, there is given a prominence of the necessity of incorporation of
the basic principles, theories and practices of the psychological treatments at school,
for dealing better with the problematic behaviors.
Keywords: Suicidality, management, teacher, school, programs, psychotherapy
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Αςηοκηονικόηηηα
Η ιέμε απηνθηνλία απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο απην + θηνλία δειψλνληαο ηε πξάμε
εθείλε, θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν ζέηεη ηέξκα ζηε δσή ηνπ. Η απηνθηνλία ζεσξείηαη
πξάμε απειπηζίαο ελφο αηφκνπ, ην νπνίν ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηε βιέπεη σο ηε
κνλαδηθή ιχζε θαη σο δηέμνδν ζηνλ αβάζηαθην ςπρηθφ πφλν πνπ βηψλεη
(Μπειεγξίλνο, Ζάραξεο & Φξαδέινο, 2014).
Σηε βηβιηνγξαθία είζηζηαη ζηνλ φξν ηεο απηνθηνληθφηεηαο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη
ν δηαρσξηζκφο: α) Απηνθηνληθφο ηδεαζκφο (ζνβαξφο- ήπηνο, παξνδηθφο-κφληκνο) θαη
β) Απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά
Ο Απηνθηνληθφο Θδεαζκφο: Πεξηιακβάλεη ζθέςεηο γηα ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη µε ηελ απηνθηνλία.. Οη ζθέςεηο αλαθέξνληαη ζε απηνθαηαζηξνθηθή
ζπκπεξηθνξάή ηνλ ζρεδηαζκφ πξάμεσλ. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ελππάξρεη παξνπζία
ή απνπζία πξφζεζεο ζαλάηνπ. Λακβάλνπλ κνξθή θπκαηλφκελε απφ αθαζφξηζηεο
ηδέεο ζαλάηνπ ζε θάπνηνλ κειινληηθφ ρξφλν έσο έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην απφπεηξαο
απηνθηνλίαο.
Η απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη σο ε θαηάζηαζε εθείλε, θαηά ηελ νπνία ην
άηνκν ζηνρεχεη λα αθαηξέζεη ηε δσή ηνπ. Σπκπεξηιακβάλεη ηηο απφπεηξεο
απηνθηνλίαο, φπνπ ην άηνκν δελ επηηπγράλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο
απηνθαηαζηξνθήο ηνπ θαη ηηο νινθιεξσκέλεο απηνθηνλίεο, θαηά ηηο νπνίεο
επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο απηήο ηεο απηνθαηαζηξνθήο.
Ο απηνηξαπκαηηζµφο ζπρλά πεξηγξάθεηαη σο «απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά», αιιά
ην πξφηππν θαη ν ζθνπφο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθφο. Καηά θαλφλα, πεξηιακβάλεη
επηθαλεηαθά θνςίκαηα ζηνπο θαξπνχο θαη ζηα κπξάηζα, πξάμεηο πνπ δελ ζπλδένληαη
µε ζνβαξφ θίλδπλν. Έρεη εηπσζεί φηη παξφιν πνπ ν απηνηξαπµαηηζµφο δελ απνηειεί
ππνρξεσηηθά απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, δχλαηαη, σζηφζν, λα είλαη πξφδξνκνο
νινθιεξψζεσλ απηνθηνλίαο. Υπάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηνηξαπκαηηζκνχ
θαη απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ, ζηελ πξψηε, φκσο, πεξίπησζε ν ζθνπφο ηεο πξάμεο είλαη
ε αλαθνχθηζε απφ ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη φρη ε πξφζεζε πξφθιεζεο
ζαλάηνπ

(http://www.boro.gr/27721/aytotraymatismoi-sthn-efhveia-einai-shmadi-

aytoktonias).
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Η πιεζψξα ησλ αηφκσλ κε απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο αληηκεησπίδεη ζέκαηα
ςπρηθήο πγείαο. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ε δηαηαξαρή δελ είρε δηαγλσζηεί γηα
λα αληηκεησπηζηεί επηηπρψο πξηλ ην απηνθηνληθφ επεηζφδην.Πεξίπνπ ζην 90% ησλ
απηνθηνληψλ ιαλζάλεη θάπνην ςπρνπαζνινγηθφ ππφζηξσκα. Η απηνθηνλία απνηειεί
ηελ πην ζνβαξή θαη επηθίλδπλε επηπινθή ησλ θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ (Harris &
Barraclough, 1997 • Mann, Apter, Bertolote et al, 2005). Σηελ θαηάζιηςε κπνξεί λα
πεξηιακβάλεηαη κηα επεξέζηζηε δηάζεζε κε ηαπηφρξνλε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο λα
βηψζεη ην άηνκν ηελ επραξίζηεζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Η θαηάζηαζε απηή
ζπκπεξηιακβάλεη θαη κηα ζεηξά απφ άιια ζπκπηψκαηα, φπσο δπζθνιίεο ζηνλ χπλν,
απμεκέλν ή κεησκέλν επίπεδν ελεξγεηηθφηεηαο, αιιαγή ζηελ φξεμε, δηαηαξαρή ηεο
πξνζνρήο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ζεκαληηθά κεησκέλα αηζζήκαηα απηνεθηίκεζεο.
Σχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) γηα λα ππάξρεη δηάγλσζε ζα πξέπεη λα ππάξρεηγηα θάπνην δηάζηεκα έλα
απφ ηα δχν πην θάησ πξψηα θχξηα ζπκπηψκαηα θαη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα
ππφινηπα επηά:
1.

Καηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ζηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ην νπνίν

πεξηγξάθεηαη απφ ην άηνκν κέζα απφ πξνζσπηθή αλαθνξά (π.ρ. αίζζεκα ζιίςεο ή
θελνχ) ή απφ παξαηεξήζεηο ηξίησλ (θαίλεηαη δαθξπζκέλνο) θαη είλαη δπζαλάινγν
πξνο ηα ηξέρνληα γεγνλφηα δσήο.

Σηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο παξαηεξείηαη

επεξέζηζηε δηάζεζε.
2.

Σεκαληηθή κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο επραξίζηεζεο γηα φιεο ή ζρεδφλ

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζρεδφλ θάζε εκέξα.
3.

Μεηαβνιέο ηεο φξεμεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε απψιεηα ή αχμεζε ηνπ βάξνπο

πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή,
4.

Αυπλία ή ππεξππλία (ηππηθά νη λεφηεξνη παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο δπζθνιία

ζηελ επέιεπζε ηνπ χπλνπ, ελψ νη ειηθησκέλνη πξσηλή αθχπληζε),
5.

Νεπξηθφηεηα, άγρνο, ππεξέληαζε, ςπρνθηλεηηθή αλεζπρία ή ςπρνθηλεηηθή

επηβξάδπλζε
6.

Αίζζεκα θφπσζεο (ηδίσο κε ηελ απνπζία πξαγκαηηθήο θνχξαζεο) ή απψιεηα

ελεξγεηηθφηεηαο
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7.

Σπλαίζζεκα αλαμηφηεηαο, απαμίαο (κε ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ εαπηνχ θαη

ηνπ πεξηβάιινληνο) ή αδηθαηνιφγεηεο ελνρήο ζρεδφλ θάζε εκέξα.
8.

Μείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο θαη ζθέςεο (πξνβιήκαηα κλήκεο),

αλαπνθαζηζηηθφηεηα
9.

Επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ, απηνθαηαζηξνθηθφο ηδεαζκφο (ηδέεο

απηνθηνλίαο) ή θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο.

Ο Μπέξλο (1980) ζην έξγν ηνπ «Αηζζαλζείηε θαιά! Η απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο ρσξίο θάξκαθα» πεξηιακβάλεη ηηο γλσζηηθέο εθείλεο
δηαζηξεβιψζεηο, ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ην άηνκν θαη νη νπνίεο, ζεσξείηαη φηη,
απνηεινχλ ηε βάζε ηεο θαηάζιηςεο. Οη ζηξεβιψζεηο απηέο απνηεινχλ γλσζηηθά
ζθάικαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ ζπκβάλησλ γχξσ καο θαη
αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά σο εμήο:Η «ζθέςε ηνπ φια ή ηίπνηα», ε «ππεξγελίθεπζε»,
ην «ςπρηθφ θίιηξν», ε «απφξξηςε ηνπ ζεηηθνχ θαη ε εζηίαζε ζην αξλεηηθφ», ηα
«απζαίξεηα ζπκπεξάζκαηα», ε «κεγέζπλζε θαη ε ζκίθξπλζε», ε «ζπλαηζζεκαηηθή
ινγηθή», νη «δειψζεηο ηνπ πξέπεη», ε «αλαθξίβεηα θαη ε εηηθεηνπνίεζε» θαη ηέινο, ε
«πξνζσπνπνίεζε». Απηά απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλα δπζιεηηνπξγηθά κνηίβα ζθέςεο,
ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν, κε απνηέιεζκα λα βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα
θαη λα πηνζεηεί ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. απφζπξζε θαη απνθπγή
θαηαζηάζεσλ), εηζεξρφκελνο, έηζη, ζε έλαλ θαχιν θχθιν θαηάζιηςεο.
Σηνλ αληίπνδα, ε Χπραλάιπζε επηρεηξεί λα θάλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηεο
θαηάζιηςεο, ηελ νπνία ζεσξεί κηα ζρεδφλ θαζνιηθή θαηάζηαζε θαη ηεο θιηληθήο
εθδήισζήο ηεο, πνπ, σζηφζν, ζρεηίδνληαη. Η θαηάζιηςε κπνξεί λα ζεαζεί σο έλα
επίηεπγκα, θαζψο ζεκαίλεη φηη ην ππνθείκελν θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο βξεθηθήο ηνπ
δσήο θαηέθηεζε ηελ ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ απνρσξηζκνχ, ηνλ ρεηξηζκφ ηεο
απψιεηαο θαη ηεο ελνρήο αιιά θαη ελφο ζπκβηβαζκνχ- σο απνηέιεζκα ησλ πνιιψλ
καηαηψζεσλ πνπ δέρηεθε- ζηελ ηδέα ηεο θαηάξξεπζεο ηεο βξεθηθήο ηνπ
παληνδπλακίαο (Γαιαλάθε, 2006).
Η ιχπε, ε νπνία ελππάξρεη ζηελ θαηάζιηςε, επέξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο
ελνπνίεζεο (απαξηίσζεο) ηνπ θαθνχ θαη ηνπ θαινχ. Τν ππνθείκελν ζπλεηδεηνπνηεί
φηη νη δχν απηέο έλλνηεο ζπλππάξρνπλ κέζα ηνπ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηή
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πξνθαιεί ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα. Αξγφηεξα, ην ππνθείκελν δχλαηαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην θαθφ δελ ζα θαηαζηξέςεη ηειηθά ην θαιφ, πξνο ιχζηλ ηνπ
θαηαζιηπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηαο αηνκηθήο ελνπνηεηηθήο
ηαπηφηεηαο.
Σχκθσλα κε ηε Γαιαλάθε (2014), ζηηο πεξηπηψζεηο κειαγρνιίαο, θαηά ηε
θξνυδηθή ζεσξία, ην «Εγψ» είλαη άδεην ιφγσ ηεο απηφ-κνκθήο θαη ηεο απηφππνηίκεζεο. Τν ππνθείκελν ζηε κειαγρνιία, επέλδπζε αξρηθά ηε ιίκπηλην ζην
αληηθείκελν, ε νπνία, κεηά ηελ απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, απνζχξεηαη θαη επελδχεηαη
ζηνλ εαπηφ, ζε έλα κέξνο ηνπ «Εγψ», ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε ην αληηθείκελν. Δειαδή,
ην ππνθείκελν παξνπζηάδεη κηα λαξθηζζηζηηθή παιηλδξφκεζε, εμαηηίαο ηνπ
λαξθηζζηζηηθνχ ηξαχκαηνο πνπ ην αληηθείκελν πξνθάιεζε ζην ππνθείκελν. Η
απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαθξάδεηαη σο απψιεηα ηνπ «Εγψ» θαη δηαθξίλεηαη
πιένλ θαη έλα άιιν ζαδηζηηθά επηθξηηηθφ «Εγψ». Η θαηάζιηςε, ινηπφλ, εκθαλίδεηαη
σο απφξξνηα ηεο απνηπρίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ην πέλζνο πνπ πξνθιήζεθε,
εμαηηίαο ηεο άξλεζήο ηνπ γηα απηφ, αθνχ έρεη ελζσκαηψζεη θαη ηαπηίζεη κε έλα κέξνο
ηνπ «Εγψ» (λαξθηζζηζηηθή ηαχηηζε) ην απνιεζζέλ αληηθείκελν.
Ο Τδ. Μπφικππ (1979) αλαθέξεη φηη, ηφζν απηνί πνπ επηρεηξνχλ ηελ απηνθηνλία
φζν θαη εθείλνη πνπ ελ ηέιεη απηνθηνλνχλ, έρνπλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία βηψζεη
ηελ απψιεηα, ηδίσο ζηα πξψηα πέληε ρξφληα ηεο δσήο. Ψο απψιεηα δελ αλαθέξεηαη
κφλν ν ζάλαηνο θάπνηνπ γνλέα, αιιά θαη ν ρσξηζκφο, ε εθηφο γάκνπ ηεθλνπνηία θαη
άιιεο καθξνρξφληεο θαηαζηάζεηο. Ψζηφζν, ν ίδηνο δηαθνξνπνηεί ηελ απψιεηα θαη ηε
δηαθνπή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο απηνθηνληθφηεηαο θαη ηεο
θαηάζιηςεο. Σηελ θαηάζιηςε, ε απψιεηα δελ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηε δηάιπζε ηεο
νηθνγέλεηαο, φπσο ζπλδέεηαη κε ηελ απηνθηνληθφηεηα θαη ηηο δηαηαξαρέο
πξνζσπηθφηεηαο. Εδψ, ε απψιεηα ζπλδέεηαη θαζαξά κε ηνλ θπξηνιεθηηθφ ζάλαην ηνπ
γνλέα θαη ην πέλζνο αλαδχεηαη κεηά ηα πέληε πξψηα ρξφληα ηεο δσήο, κε απμαλφκελε
ηάζε, αθφκα θαη κεηαμχ δέθα θαη δεθαπέληε εηψλ. Τν πνζνζηφ ηεο απψιεηαο ηνπ
γνλέα ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο, φπσο αλαθέξεηαη, είλαη δχν θνξέο κεγαιχηεξν ζε
ζχγθξηζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Σεκεηψλεηαη φηη ε δηαθνπή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ
δεζκνχ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε κεηέξα αιιά ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ζηνλ
παηέξα. Μάιηζηα, έρεη θαλεί φηη, ζε πεξηπηψζεηο απηνθηνληθφηεηαο, ε απψιεηα ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κε ηνλ παηέξα ήηαλ κφληκε θαη αθνινχζεζαλ ζπλερείο
αιιαγέο ηνπ γνλετθνχ πξνηχπνπ.
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Σηα παηδηά θαη ζηνπο έθεβνπο παξαηεξείηαη ε εηθφλα ηνπ ζιηκκέλνπ θαη ηνπ
δπζηπρηζκέλνπ. Οη έθεβνη κε θαηάζιηςε έρνπλ ιίγνπο θίινπο, αξλεηηθή
απηνεθηίκεζε, θησρέο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο. Μέζα ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα, ν έθεβνο πέθηεη απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ζηελ κειαγρνιία, απφ ηελ ραξά ζηε
ζιίςε θαη απφ ηε θηιηθή δηάζεζε ζηελ ερζξφηεηα θαη ηελ επηζεηηθφηεηα.Η
ζπκπεξηθνξά ηνπο παξνπζηάδεη αιιαγέο κε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ζρνιηθνχ θαη
καζεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιαγέο ζηνπο βαζκνχο, ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, ή θαη
ζρνιηθή απνηπρία. Επεξεάδεηαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο αηζζάλνληαη θνχξαζε θαη
απνκνλψλνληαη. Η εηθφλα πεξηπιέθεηαη κε ζηνηρεία αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο
(παξαβαηηθφηεηα), κε ειεχζεξε εζψλ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη κε ρξήζε νπζηψλ.
Σπρλά ε θαηαζιηπηηθή ηδέα, πνπ παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα
ζπλδέεηαη µε έλα αίζζεκα εηηνπάζεηαο θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο (Glennys, 1980).
Σε έξεπλα ησλ Chronis et al. (2012), παξνπζηάζηεθε φηη νη λένη, νη νπνίνη έρνπλ
δηαγλσζηεί κε ΔΕΠΥ βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα κειινληηθή εκθάληζε
θαηαζιηπηηθψλ

δηαηαξαρψλ,

θαζψο

θαη

απηνθηνληθφηεηαο.

Σε

παξφκνηα

ζπκπεξάζκαηα έθηαζε θαη ε έξεπλα ησλ Brausch & Decker (2013), ζηελ νπνία
απνδείρζεθε φηη ε ρακειή νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ εθήβσλ, ηα
θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε απνηεινχζαλ πξνγλσζηηθνχο
παξάγνληεο γηα απηνθηνληθφ ηδεαζκφ.
Επηπιένλ ζπλζήθεο ςπρηθήο πγείαο πνπ δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζηνλ απηνθηνληθφ
ηδεαζκφ ή ζηελ απηνθηνλία, αιιά ζε κηθξφηεξα πνζνζηά απφ απηά ηεο θαηάζιηςεο,
είλαη:
• Δηπνιηθή Δηαηαξαρή
• Οξηαθή (ή Μεηαηρκηαθή) Δηαηαξαρή
• Δηαηαξαρή ρξήζεο νπζηψλ θαη αιθνφι
• Γεληθεπκέλε Αγρψδεο Δηαηαξαρή
• Δηαηαξαρή Παληθνχ
• Δηαηαξαρή Δηαγσγήο
• Δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο
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• Σρηδνθξέλεηα θαη Χπρψζεηο
Άιια ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνθηνλία,
πεξηιακβάλνπλ ην αίζζεκα ηνπ αβνήζεηνπ (hopelessness), ηελ αλεδνλία, ηελ αυπλία,
ηα επεηζφδηα παληθνχ θαη ηε κεησκέλε ζπγθέληξσζε. Παξάιιεια, ην νηθνγελεηαθφ
ηζηνξηθφ απηνθηνληψλ θαη πεξαζκέλεο απφπεηξεο απηνθηνλίαο έρνπλ άκεζε
ζπζρέηηζε κε ην θαηλφκελν (Gliatto & Rai, 1999).
Ο πόλορ ηος Εκπαιδεςηικού

Ο εθπαηδεπηηθφο ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ µε ηνπο καζεηέο νθείιεη λα αλαιάβεη
ξφινπο σο κεζάδνληαο αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ζην καζεηή, ηνπ νπνίνπ δηεπθνιχλεη
ηε κάζεζε (πξνζαλαηνιίδεη, ζπλεξγάδεηαη, δηαπξαγκαηεχεηαη), απνδέρεηαη ηελ
πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ηδέεο ηνπο. Δεκηνπξγεί µηα
απζεληηθή παηδαγσγηθή ζρέζε θαη έλα επλντθφ θιίκα. Κάλεη δηάινγν θαη επηδηψθεη
φινη νη καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλφινπ, ρσξίο λα
μερσξίδνπλ εθείλνη πνπ δηαθξίλνληαη εμαηηίαο ησλ γλσζηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ ή
αθφµα θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ (Σνχιεο, 2008).
Η εθπαηδεπηηθή πξάμε πξνζδηνξίδεηαη απφ αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Η δεκηνπξγία, ε
δηαηήξεζε, ε ελδπλάκσζε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη κία δηαδηθαζία, ε
νπνία ρξεηάδεηαη επηδεμηφηεηα, αιιά θαη ρξφλν. Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ
ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ζε φια ηα πιαίζηα, αιιά θαη ζην ζρνιείν, παίδνπλ νη
δεμηφηεηεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ηηο νπνίεο
έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη δφθηκν λα θαηέρεη, λα βαδίδεη κέζσ απηψλ θαη λα απνηεινχλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ
ζπκβνπιεπηηθψλ αξρψλ είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο
ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ηελ άλεπ φξσλ απνδνρή ησλ καζεηψλ, ηελ
ελζπλαίζζεζε αιιά θαη ηελ πνιχ βαζηθή ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ «ςπρνινγηθνχ
ζνξχβνπ» ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο. Ψο «ςπρνινγηθφο ζφξπβνο» λνείηαη ε
βαζχηεξε –ελ κέξεη αζπλείδεηε- ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή, ηα βαζχηεξα
αίηηα ησλ επηζπκηψλ, ησλ αλαγθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Kottler, 2015). Γηα λα
κπνξέζνπλ νη θαζεγεηέο λα αλαδεηρζνχλ ζε παηδαγσγνχο, ηδηαίηεξα κε ηνπο εθήβνπο
καζεηέο, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ κηα γλήζηα ζρέζε καδί ηνπο. Η
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έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο δεκηνπξγεί ράζκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη δπζαξέζθεηα ηεο ηάμεο απέλαληη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ην αληίζεην.
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαιή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ δεκνηηθήο
εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη κε επηηπρή ζρνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή, ζρνιηθέο
επηηπρίεο θαη αξέζθεηα γηα ην ζρνιείν. Παξάιιεια, κηα ζεηηθή ζρέζε κεηψλεη ηελ
επηζεηηθφηεηα ηνπ καζεηή, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεη ηελ αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
γηα ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Αληίζηνηρα, ε αξλεηηθή ζρέζε ζην
δεκνηηθφ έρεη ζπλδεζεί κε κεησκέλα καζεζηαθά επηηεχγκαηα θαη κεησκέλε αίζζεζε
ηεο ζχλδεζεο κε ην ζρνιείν. Έξεπλεο ζε πξνγελέζηεξε ειηθία, φπσο ε λεπηαθή,
αλαθέξνπλ φηη εμίζνπ ηελ εθπαηδεπηηθή ζρέζε σο πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο
εμέιημεο ηνπ καζεηή. Η αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ καζεηή ζην λεπηαγσγείν θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ηνπ
καζεηή, κεησκέλεο αθαδεκατθέο επηηπρίεο θαη αξλεηηθέο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο. Η
ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κνηάδεη λα έρεη καθξνπξφζεζκα, αλ φρη δηαρξνληθά,
απνηειέζκαηα. Η ζεηηθή ζρέζε ζπλδέεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή κε
πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ππεπζπλφηεηα, δέζκεπζε θαη αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζην
ζρνιείν, θαζψο θαη ςπρηθή επεμία, ελψ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ
επηθίλδπλεο θαη δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
επξήκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ηε ζεκαληηθφηεηά
ηεο απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε θαιή ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή κπνξεί λα
αληηζηαζκίζεη

φινπο

εθείλνπο

ηνπο

αξλεηηθνχο

αηνκηθνχο

παξάγνληεο

(ηδηνζπγθξαζία, θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ εηζφδεκα θ.ά.) πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ
ηνλ καζεηή ζε αξλεηηθέο θαη επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζε αθαδεκατθή απνηπρία
(Rudasill, Reio, Stipanovic & Taylor, 2010).
Απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξηθνξέο αδηαθνξίαο αιιά θαη ζπλερψλ
παξεκβάζεσλ ηνπο (ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα) είλαη ζηάζεηο πνπ πξέπεη λα
απνθεχγνληαη. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δίλεη ζηα παηδηά θίλεηξα γηα ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή θαη ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία
ζπλεξγαηηθήο λννηξνπίαο. Η αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο καζεηέο δχλαηαη λα
εθδειψλνληαη πφηε κε έπαηλν θαη ελίζρπζε θαη πφηε κε έιεγρν θαη θαζνδήγεζε.
Παξάιιεια, νξηνζέηεζε γηα ηνπο εθήβνπο καζεηέο ζεκαίλεη ζηαζεξφηεηα θαη
ζπλέπεηα ζπλαηζζεκαηηθή, ελψ ηνπο δίλεηαη ην κήλπκα φηη ηνπο εκπηζηεχνληαη, αθνχ
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ηνπο ζεσξνχλ ηθαλνχο λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο γηα ηηο πξάμεηο ή ηηο παξαιείςεηο
ηνπο.
Η ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ – γνλέσλ, θάηη πνπ πξέπεη λα έρεη σο
ζηφρν ηνπ εθπαηδεπηηθφο, έρεη, επίζεο, κειεηεζεί εξεπλεηηθά, κε ηα επξήκαηα λα
θάλνπλ ιφγν γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο.
Οη έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη ηζρπξή ζεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ γνληθήο
ζπκκεηνρήο θαη ηεο αχμεζεο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ησλ παηδηψλ (Miedel &
Reynolds, 1999). Επηπιένλ έξεπλεο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηα επξήκαηα απηά, ελψ
πξνζζέηνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ
πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο βειηίσζε θαη κε
βειηίσζε σο πξνο ηηο απηνξπζκηζηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο (Grolnick, 2009).
Επηπξφζζεηεο έξεπλεο αλαθέξνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο ζρέζεο, θάλνληαο
κάιηζηα ιφγν γηα επξήκαηα πνπ αλαθέξνπλ φηη ε ζρέζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο κε ηε
ζρνιηθή επίδνζε θαίλεηαη λα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα
ηεο λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ (Topor, Keane, Shelton & Calkins, 2010).
Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ
θαιχηεξε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε απηνθηνληθφηεηα, είλαη
αλακθίβνια ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο. Τν ζεηηθφ θιίκα ηεο
ηάμεο –θαη ηνπ ζρνιείνπ ελ γέλεη- πεξηιακβάλεη αζθάιεηα, θξνληίδα θαη
ππεπζπλφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζρνιηθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο. Παξάιιεια, ην ζεηηθφ θιίκα έρεη βξεζεί φηη πξνάγεη ηελ
ςπρνινγηθή πγεία θαη επεμία ζην ζρνιείν, ελψ κεηψλεη ηηο ζρνιηθέο δηαξξνέο ησλ
καζεηψλ. Η πξφζθαηε έξεπλα έρεη αλαδείμεη φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζεηηθνχ
ζρνιηθνχ

θιίκαηνο

είλαη

απαξαίηεηε

ε

επηθνηλσλία,

νη

αξρέο

θαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη θνηλέο αμίεο, νη ζηφρνη θαη νη πεπνηζήζεηο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηνίθεζεο κέζσ αλνηρηήο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ ζην ζεηηθφ θιίκα. Ψο αξρέο λννχληαη νη θαιέο θαη πνηνηηθέο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ
εκπηζηνζχλε. Με ηνλ ίδην ηξφπν, θαη ε εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα απνηειεί
ηνλ ηξίην ζεκαληηθφηεξν δείθηε ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο, πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη
ζεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ (Liu, Ding, Berkowitz & Bier, 2014).
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Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθήο ν ξφινο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε θαηαζηάζεηο
δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ν νπνίνο δξα ζε ηξία επίπεδα. Σην ζχγρξνλν ζρνιείν, κε βάζε
ηε ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα παίμεη
ηνλ ξφιν ηνπ εκςπρσηή (πξψην επίπεδν), ην ξφιν ηνπ ππνζηεξηθηή (δεχηεξν
επίπεδν), θαζψο θαη λα μέξεη πφηε θαη κε πνηνλ ηξφπν νθείιεη λα παξαπέκπεη (ηξίην
επίπεδν) ηνπο καζεηέο ζε εηδηθνχο επαγγεικαηίεο θαη ππεξεζίεο.
Ψο πξψην επίπεδν δξάζεο λννχληαη νη ζχληνκεο θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο πνπ
κπνξεί λα γίλνληαη ζην ζρνιείν, ζηελ ηάμε, ζην δηάιεηκκα θαη ζε ζπλαληήζεηο
γνλέσλ. Εδψ, ε ζπδήηεζε έρεη πνιχ κηθξή δηάξθεηα θαη δελ πεγαίλεη ηδηαίηεξα ζε
κεγάιν βάζνο.Είζηζηαη ε ζεκαηηθή ηέηνησλ ζπδεηήζεσλ λα είλαη ζρεηηθή κε ηε
γλσζηηθή επίδνζε ηνπ καζεηή ή κε θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο γλσξηκίαο ή θάπνηαο
νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ θ.ά.
Σην δεχηεξν επίπεδν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ζπδεηήζεηο
γίλνληαη νπζηαζηηθφηεξεο θαη είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Η ζπλνκηιία
γίλεηαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο, αλ θαη δελ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζεξαπεπηηθή δξάζε.
Σην επίπεδν απηφ εληάζζεηαη κία αηνκηθή ζπδήηεζε κε έλα παηδί πνπ είλαη κνλαρηθφ
ή κία νκαδηθή ζπδήηεζε κε φιε ηελ ηάμε ζρεηηθά κε κία ζχγθξνπζε.
Αλαθνξηθά κε ην ηξίην επίπεδν, νη ζπδεηήζεηο γίλνληαη κε ηα παηδηά – καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ απφ εμεηδηθεπκέλν ςπρνιφγν – ζχκβνπιν εληφο ηνπ πιαηζίνπ. Ελαιιαθηηθά,
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ν εηδηθφο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ηέηνηνπ είδνπο
ζπδεηήζεηο γίλνληαη ζε πιαίζηα ςπρηθήο πγείαο φπσο είλαη ηα ςπρνπαηδαγσγηθά
θέληξα ή ε ςπρνινγηθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ. Είλαη απηνλφεην φηη ν εθπαηδεπηηθφο
πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα ηεο παξαπνκπήο, θαζψο ζα είλαη
εθείλνο πνπ ζα αμηνινγήζεη ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε θαη θηλήζεη φιεο ηηο
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ θαηαζηάζεσλ (Morse, 1996).
Τφζν ην ζρνιείν σο κνλάδα φζν θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ
έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ
θαηλνκέλνπ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ, ρξεηάδεηαη λα
αλαπηπρζεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ λα πεξηιακβάλεη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα σο ζχλνιν αιιά θαη
ηελ ηάμε, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα, ην ίδην ην άηνκν ή θαη νκάδα αηφκσλ,
κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ πξνγξάκκαηα κε θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο
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ψζηε

λα

κεησζνχλ

ή

λα

εμαιεηθζνχλ

ζπκπεξηθνξέο

απηνθηνληθφηεηαο

(http://www.suicide-prevention.org.uk/).
Mηα πξφηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα βξεη έδαθνο εθαξκνγήο αλαθέξεηαη ζηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ κε ηε
ζρνιηθή κνλάδα(www.nasponline.org). Επηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα ελεξγνπνηεζεί ε
ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξφιεςε θαη παξέκβαζε κε ηε
δεκηνπξγία νκάδσλ «θξίζεο».
Οκάδεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο,
ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ηνπο ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο θαη ηνπο δηεπζπληέο.
Απηέο νη νκάδεο κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ φιν ην πξνζσπηθφ λα αλαγλσξίδεη ηα
πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ηεο απηνθηνλίαο, θαη πψο κπνξεί λα παξαζρεζεί βνήζεηα ζε
κηα θαηάζηαζε θξίζεο. Απηέο νη νκάδεο κπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο
λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ηεο βίαο θαη ηεο απηνθηνλίαο κε
παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε ησλ ζπκπησκάησλ θαη πσο κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε
απηνθηνληθά επεηζφδηα.
Σεκαληηθή είλαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ
εθήβσλ κε ελζάξξπλζε αηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ, κε νκαδηθέο εξγαζίεο, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζε επίπεδν ζρνιείνπ. Τα παηδηά
θαη νη έθεβνη πνπ πάζρνπλ απφ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο
απηνθηνληθφηεηαο ρξεηάδεηαη λα αζρνινχληαη κε επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε
κνπζηθή, ν ρνξφο, ην δηάβαζκα ελφο βηβιίνπ, έηζη ψζηε λα απαζρνινχλ ην κπαιφ
ηνπο.
Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ή θάπνηνο ελήιηθνο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ έρεη
πιεξνθνξίεο γηα έθεβν ν νπνίνο έρεη δείμεη φηη ζρεδηάδεη ηξφπνπο απηνθηνλίαο ή γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, είλαη ζεκαληηθφ νη πιεξνθνξίεο
απηέο λα θνηλνπνηνχληαη ζε ζρνιηθφ ζχκβνπιν ή ζε επαγγεικαηία ηεο πγείαο. Τν
πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ δελ πξέπεη λα ππφζρεηαη ζηνλ έθεβν ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ ζε αληάιιαγκα ηελ ππφζρεζε ηνπ καζεηή λα κελ βιάςεη ηνλ
εαπηφ ηνπ.Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ κπνξεί λα επηδηψμεη θαη λα παξνπζηάζεη έλα
ζχλνιν θαλφλσλ ζαθψο δηαηππσκέλσλ νη νπνίνη ζα αλαθέξνληαη ζηελ αληίιεςε,
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ζπκπεξηθνξψλ θαηάζιηςεο θαη απηνθηνλίαο θαη ησλ
δηαθφξσλ κνξθψλ πνπ εθδειψλνληαη. Με νκηιίεο θαη δηαιέμεηο, θαη κε ηελ εηζαγσγή
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θεθαιαίσλ ζε δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία καζεκάησλ, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, ζα
πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη αιιά θαη νη ηξφπνη εθδήισζεο ζπκπεξηθνξψλ απνκφλσζεο,
εθβηαζκνχ γηα απηνθηνλία θαη απφπεηξαο απηνθηνληψλ ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο (γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδηά). Επηπιένλ κέζα ζε θάζε ζρνιηθή
κνλάδα ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζην πιαίζην ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη
λα ζπδεηηνχληαη, δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ απηνθηνληθφηεηαο, ηα
δηθαηψκαηα θαη επζχλεο ησλ παηδηψλ, ησλ
εθπαηδεπηηθνί

ζα

κπνξνχλ

λα

γνληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη

αλαθέξνληαη

ζε

πεξηζηαηηθά

ζρνιηθήο

απηνθηνληθφηεηαο πνπ έρνπλ δήζεη είηε άκεζα κέζσ παξαηήξεζεο είηε έκκεζα, κέζσ
ηεο

εκπινθήο

ηνπο

θαηφπηλ

αλαθνξάο

γνλέσλ

ή

άιισλ

καζεηψλ

(http://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-andcrisis/preventing-youth-suicide/save-a-friend-tips-for-teens-to-prevent-suicide).
Ο πόλορ ηυν Ππογπαμμάηυν Παπέμβαζηρ ζηο σολείο
Τε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη δεκηνπξγεζεί κία πιεζψξα
Πξνγξακκάησλ Παξέκβαζεο ζην Σρνιείν, κε ζθνπφ είηε ηελ πξφιεςε είηε ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ, πνπ κπνξεί λα βηψλνπλ νη καζεηέο. Τα
πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη είηε λα ζηνρεχνπλ πξσηαξρηθψο ζηελ αχμεζε ησλ
πξνηεξεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη δεπηεξεπφλησο ζηε κειινληηθή κείσζε ησλ
αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, είηε λα ζηνρεχνπλ απεπζείαο ζηε κείσζε θαη ηελ
εμάιεηςε

ησλ

δπζκελψλ

ζπκπεξηθνξψλ.Τα

πξφγξακκα

πξφιεςεο

ηεο

απηνθηνληθφηεηαο ζην ζρνιείν απμήζεθαλ ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1980, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη θάπνην επίπεδν ελεκέξσζεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα γχξσ
απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ψζηφζν, δηάθνξεο κεηα-αλαιχζεηο πνπ κειεηνχλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ εκθαλίδνληαη κηθηέο, αλαδεηθλχνληαο
κελ ηε ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ, θάλνληαο δε ιφγν γηα πεξηνξηζκέλε
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, κε επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπο θαη κεζνδνινγηθψλ
δπζθνιηψλ.
Σε έξεπλά ηνπο, νη Kalafat & Elias (1994) αλέθεξαλ φηη πξνεγνχκελεο έξεπλεο δελ
έρνπλ δηαπηζηψζεη δηαθνξέο κεηαμχ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ θαη νκάδσλ ειέγρνπ κεηά
απφ εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Ψζηφζν, έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο
εξγαζίαο ηνπο είλαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ καζεηψλ- παξαηεξεηψλ απέλαληη ζε
απηνθηνληθνχο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ε έληαμε ηνπ ξφινπ ησλ ζπκκαζεηψλ ζηα
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κειινληηθά

πξνγξάκκαηα

παξέκβαζεο

γηα

ηελ

απηνθηνληθφηεηα.

Μηα αλάιπζε κε ηίηιν “A systematic review of school-based suicide prevention
programs” (2013) εμέηαζε 16 πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο απηνθηνληθφηεηαο ζην
ζρνιείν. Απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ελίζρπαλ ηηο
ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο δσήο.
Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ, κφλν δχν (“Signs of Suicide”, “the Good
Behavior Game”) έδεημαλ λα επηηπγράλνπλ κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ απνπεηξψλ
απηνθηνλίαο, θαη άξα ζεσξήζεθαλ σο επηηπρεκέλα. Ψζηφζν, πξνηείλεηαη απφ ηνπο
εξεπλεηέο

πσο

έλαο

ζπλδπαζκφο

“evidence-based”

θαη

“school-based”

πξνγξακκάησλ γηα ηε κείσζε ηεο απηνθηνληθφηεηαο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν
απνηειεζκαηηθφο.
Ο Mazza (1997) ακθηζβεηεί κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα ηελ απηνθηνληθφηεηα θαη αλαθέξεη πσο είλαη
απαξαίηεην λα αιιάμεη ε δνκή ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα ην ζρνιείν,
πξνθεηκέλνπ απηά λα ραξαθηεξηζηνχλ επηηπρή θαη πξνηείλεη πέληε δνκηθέο αιιαγέο
ζηα πξνγξάκκαηα. Οη αιιαγέο απηέο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Τα πξνγξάκκαηα
πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ
απφ «κνληέια βαζηζκέλα ζην ζηξεο» (stress model) ζε «κνληέια ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ» (mental illness model). Επίζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
αμηνιφγεζε ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο κε ζπγθεθξηκέλα αθξηβή εξγαιεία,
ρνξεγνχκελα
πξνγξάκκαηα

απφ

εθπαηδεπκέλνπο

νθείινπλ

λα

ζρνιηθνχο

ζπιιέμνπλ

ςπρνιφγνπο.

εκπεηξηθέο

Παξάιιεια,

απνδείμεηο

γηα

ηα
ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα (έσο θαη
ηξία έηε). Επηπξφζζεηα, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίδνπλ ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο
απηνθηνληθφηεηαο, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα δξάζνπλ πην εμεηδηθεπκέλα, φπσο
είλαη, γηα παξάδεηγκα, ν δηαρσξηζκφο απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ θαη απηνθηνληθψλ
απνπεηξψλ, αληί λα απεπζχλνληαη καδηθά ζε έλα δείγκα αηφκσλ. Τέινο, πξνηείλεηαη ε
ζεκαληηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο
επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθήβσλ.

Ο Ρόλορ ηυν Ψςσολογικών Θεπαπειών
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Είλαη βέβαην πσο, αλεμάξηεηα απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο,
πξσηνγελή ή θαη δεπηεξνγελή, ηα νπνία δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηα ζρνιηθά
πιαίζηα, δηαθαίλεηαη ε αλάγθε γηα κηα ηδηαίηεξε θαη πην πξνζσπηθή πξνζέγγηζε
απέλαληη ζηε δηαρείξηζε ηεο εθεβηθήο απηνθηνληθφηεηαο. Τν ζρνιείν δελ έρεη
νξγαλσζεί κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελνξκήζεσλ ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα
ηηο

ζπγθξνχζεηο

κεηαμχ

καζεηψλ

θαη

εθπαηδεπηηθψλ

θαη

ηελ

εκθάληζε

επηζεηηθφηεηαο, βίαο, απφζπξζεο θαη άιισλ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δελ ζα
κπνξνχζε λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ
αλάδπζε ησλ ςπρνζεξαπεηψλ 3εο γεληάο, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο
απηψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ζηνπο εθήβνπο.
Σε εθήβνπο κε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, ζπκπεξηθνξέο απηνηξαπκαηηζκνχ θαη
ζνβαξά ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα έρεη πξνηαζεί ε εθαξκνγή ηεο Δηαιεθηηθήο
Σπκπεξηθνξηθήο Θεξαπείαο (DBT). Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ δνκεκέλν είδνο
ζεξαπείαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εμίζνπ ηελ «Ελζπλεηδεηφηεηα» (Mindfulness) θαη
ηε Γλσζηαθή Σπκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία (CBT) καδί. Η κελ ελζπλεηδεηφηεηα
ζεσξείηαη πσο ζα βνεζήζεη ηνλ έθεβν λα απνδερηεί ην ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη ηελ
εθάζηνηε ζηηγκή θαη λα εζηηάζεη ζε απηφ, ε δε CBT ζα παξέκβεη γλσζηηθά κε ζθνπφ
ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη άξα ηελ αιιαγή ηνπ εθάζηνηε ζπλαηζζήκαηνο.
Σθνπφο ηεο είλαη λα δηδάμεη ζηνλ έθεβν εθείλεο ηηο ηερληθέο εθείλεο, νη νπνίεο ζα ηνπ
επηηξέςνπλ λα θαηαλνήζεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ, δίρσο λα ην θξίλεη, θαη λα ηνπ
εκθπζήζεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί απηά ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Garey, 2016).
Απφ ηηο ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο ζην ζρνιείν δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη ν
ξφινο ηεο Χπραλάιπζεο. Η Χπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε κνηάδεη λα κπνξεί λα
ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ παηδηψλ κεηά απφ κηα
απηνθηνληθή απφπεηξα. Τα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα έρεη δεκνζηεπηεί πιεζψξα
εξεπλψλ

γηα

ηελ

evidence-basedαπνηειεζκαηηθφηεηα

ηεο

Χπραλαιπηηθήο

πξνζέγγηζεο, ηδίσο ζηελ καθξνρξφληα θαηάζιηςε (Shedler, 2010).
Είλαη πξνθαλέο φηη ηφζν νη εηδηθνί – ςπρνιφγνη ζηνλ ρψξν ηεο Εθπαίδεπζεο φζν
θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θαη φζνη εκπιέθνληαη ζηνλ ρψξν απηφ κπνξνχλ λα
ελζσκαηψζνπλ ηε θηινζνθία, ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο κέζσ ησλ
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δηαθνξεηηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε
πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιείν, φπσο είλαη απηή ηεο απηνθηνληθφηεηαο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ
Ειιελφγισζζε
Γαιαλάθε, Ε. (2006). Η αμία ηεο θαηάζιηςεο ζηε ζεσξία ηνπ D. W. Winnicott:
Υπνδειψζεηο γηα ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ. Αλαγλψξηζε, Τηκεηηθφ
Αθηέξσκα ζηνλ Καζεγεηή Θεφδσξν Γ. Εμαξράθν (ζζ. 586-595). Παηδαγσγηθφ
Τκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Γαιαλάθε, Ε. (2014). Μοναξιά, ηο παπάδοξο ηηρ ανθπώπινηρ θύζηρ. Αζήλα:
Εθδφζεηο Gutenberg.
Glennys, P. (1980). Ψςσολογικέρ κπίζειρ και η ανηιμεηώπιζή ηοςρ. Αζήλα: Εθδφζεηο
Ειιεληθά γξάκκαηα.
Μπειεγξίλνο, Σ., Ζάραξεο, Θ., Φξαδέινο, Ε. (2014). Η αςηοκηονία υρ κοινυνικό
και τςσολογικό θαινόμενο. Επηζηεκνληθά Φξνληθά (4): 370-379.
Μπεξλο, Νη. Νηέηβηλη. (1980). Αιζθανθείηε καλά! Η αποηελεζμαηική ανηιμεηώπιζη
ηηρ καηάθλιτηρ συπίρ θάπμακα. Δέκαηη έβδομη έκδοζη. Μάξηηνο 2014. Αζήλα:
Εθδφζεηο Παηάθε.
Μπφικππ, Τδσλ. (1979). Δεκηνπξγία θαη δηαθνπή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ.
Αζήλα: Εθδφζεηο Καζηαληψηε.
Σνχιεο, Σ., (2008). Ένα ζσολείο για όλοςρ. Αζήλα: Εθδφζεηο Gutenberg.

Ξελφγισζζε
American Psychiatric Association (2010). Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, fifth edition. American Psychiatric Association, Washington, DC.

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/11/2021 01:42:16 |

1502

Brausch, A.M. & Decker, K.M. (2013). Self-Esteem and Social Support as
Moderators of Depression, Body Image, and Disordered Eating for Suicidal Ideation
in Adolescents. Journal of abnormal child psychology, 42(5), 779-789
Chronis-Tuscano, A., Molina, B. S. G., Pelham, W. E., Applegate, B., Dahlke, A.,
Overmyer, M., & Lahey, B. B. (2010). Very Early Predictors of Adolescent
Depression and Suicide Attempts in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder.
Garey, J. (2016). DBT: What Is Dialectical Behavior Therapy? A treatment for
teenagers with serious trouble managing emotions. Retrieved March 5, 2016, from
http://childmind.org/article/dbt-dialectical-behavior-therapy/
Gliatto, M. F., & Rai, A. K. (1999). Evaluation and treatment of patients with
suicidal ideation. American family physician, 59(6), 1500-1506.
Grolnick, W. S. (2009). The role of parents in facilitating autonomous selfregulation for education. Theory and Research in Education, 7, 164-173.
Harris, E. C., & Barraclough, B. (1997). Suicide as an outcome for mental
disorders. A meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 170(3), 205-228.
doi:10.1192/bjp.170.3.205.
Kalafat, J., Elias, M. (1994). An evaluation of a school-based suicide awareness
intervention. Suicide and Life-Threatening Behavior, Vol. 24 (3), pp.224–233. Doi :
10.1111/j.1943-278X.1994.tb00747.x
Katz, C., Bolton S., Katz, L., Isaak, C., Tilston-Jones, T., Sareen, J. & Swampy
Cree Suicide Prevention Team. (2013). A systematic review of school-based suicide
prevention programs. Depression and Anxiety, 30 (10): 1030-1045. doi:
10.1002/da.22114.
Kottler, J. A. & Kottler, E. (2015). Counseling Skills for Teachers. Reissue edition.
Thousand Oaks CA: Corwin Press.
Liu Y., Ding, C., Berkowitz, M., Bier, M. (2014). A Psychometric Evaluation of a
Revised School Climate Teacher Survey. Canadian Journal of School Psychology,
Vol. 29(1) 54–67. doi : 10.1177/0829573514521777

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/11/2021 01:42:16 |

1503

Mann, J. J., Apter, A., Bertolote, J., Beautrais, A., Currier, D., Haas, A., ... &
Mehlum, L. (2005). Suicide prevention strategies: a systematic review. Jama, 294(16),
2064-2074.
Mazza, J. J., (1997). School-Based Suicide Prevention Programs: Are they
effective? School Psychology Review, Vol.26, 3, pp. 382-396.
Miedel, W. T., & Reynolds, A. J. (1999). Parent Involvement in Early Intervention
for Disadvantaged Children: Does It Matter? Journal of School Psychology, 37(4),
379-402.
Morse, Ph. S., & Ivey, A. E. (1996). Face to Face. Communication and Conflict
Resolution in the Schools. Thousand Oaks CA: Corwin Press.
Rudasill, K. M., Reio JR. T. G., Stipanovic, N. & Taylor, J. E. (2010). A
longitudinal study of student–teacher relationship quality, difficult temperament, and
risky behavior from childhood to early adolescence. Journal of School Psychology,
48:5, pp. 389-412. doi: 10.1016/j.jsp.2010.05.001.
Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American
Psychologist, 98–109, Vol. 65, No. 2. Doi: 10.1037/a0018378.
Topor, D. R., Keane, S. P., Shelton, T. L., & Calkins, S. D. (2010). Parent
involvement

and

student

academic

performance:

A

multiple

mediational

analysis. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 38(3), 183–197.
http://doi.org/10.1080/10852352.2010.486297.
Ηλεκηπονικέρ Πηγέρ
http://www.boro.gr/27721/aytotraymatismoi-sthn-efhveia-einai-shmadiaytoktonias
www.nasponline.org
http://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safetyand-crisis/preventing-youth-suicide/save-a-friend-tips-for-teens-to-prevent-suicide
http://www.suicide-prevention.org.uk/

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/11/2021 01:42:16 |
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

