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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα ατυχήματα είναι η κύρια αιτία της παιδικής θνησιμότητας και η δεύτερη αιτία 

της παιδικής νοσηρότητας και επισκέψεων στο γιατρό, μετά τις οξείες λοιμώξεις. Το 

σχολικό περιβάλλον συχνά αποτελεί πηγή δημιουργίας ατυχημάτων. Το πρόβλημα 

εντείνεται στα ειδικά σχολεία, όπου το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί γενικότερα 

με τις οδηγίες του εκπαιδευτή λόγω ( μειωμένης κριτικής ικανότητας, μη ικανότητας 

συντονισμού των κινήσεων, της ίδιας της  νόσου του παιδιού) που το καθιστούν 

επιρρεπές σε ατυχήματα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των απόψεων και των στάσεων 

των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά  τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στα 

ατυχήματα των μαθητών των ειδικών σχολείων. Η έρευνα είναι μια συγχρονική 

μελέτη παρατήρησης που  έλαβε χώρα στο νομό Χανίων. Για τη συλλογή των 

δεδομένων δόθηκε ερωτηματολόγιο με 17 ερωτήσεις κλειστού  και ανοιχτού τύπου 

των Παναγάκη Π. και Γελαστοπούλου Ε.  για το οποίο πάρθηκε άδεια χρήσης από τις 

ερευνήτριες. Ερωτήθηκαν 72 εκπαιδευτικοί Ειδικής Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Ειδικό 

Εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό των τεσσάρων 

Ειδικών Δημοτικών Σχολείων του νομού Χανίων. Ο στατιστικός έλεγχος έγινε με το 

πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 24.0 . 

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι:  (α) στα σχολεία γίνεται ένας 

σημαντικός αριθμός ατυχημάτων, με πιο συχνό αποτέλεσμα αυτών τις εκδορές και 

τους μώλωπες.(β) Οι χώροι με τη μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων είναι ο 

προαύλιος χώρος και οι διάδρομοι. (γ) Η βιασύνη των παιδιών αποτελεί τον 

κυριότερο παράγοντα κινδύνου ατυχήματος. (δ) Οι συγκρούσεις με άλλα παιδιά 

συχνά καταλήγουν σε πτώση του παιδιού. (ε) Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία αλλά 

και παρακολούθηση σεμιναρίων πρόληψης ατυχημάτων στα σχολεία. (στ) Η ένταξη 

ενός μαθήματος στην υπάρχουσα σχολική ύλη είναι βέβαιο πως θα έπαιζε βασικό 

ρόλο στο να μειωθούν οι πτώσεις και τα ατυχήματα στον σχολείο. (ζ) Η επίβλεψη και 

η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που 

πρέπει να αλλάξει προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα στο σχολείο. Κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού. (η) Σημαντικής σημασίας είναι 

επίσης η ασφαλής διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και η 

απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων (αιχμηρά, μικρά αντικείμενα) και 

επικίνδυνων ουσιών εντός και εκτός τάξης. 
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ABSTRACT 

 

 Accidents are the main cause of child mortality and the second cause of childhood 

morbidity and visits to the doctor after acute infections. The school environment is 

often a source of accidents. The problem is intensified in special schools, where the 

child cannot respond generally to the instructor's instructions due to (reduced critical 

ability, inability to co-ordinate movements, child's disease itself ) that make it prone 

to accidents. 

  The purpose of this study was to record teachers' opinions and attitudes regarding the 

risk factors that lead to the accidents of special school students. The survey is a cross-

sectional observation study that took place in the district of Chania. A questionnaire 

with 17 closed and open-ended questions by Panagaki P. and Gelastopoulou E. was 

obtained for the collection of the data, which was licensed by the researchers. 72 

teachers of Special Primary Education, Special Educational Staff, as well as Special 

Assistants of the four Special Primary Schools of the Prefecture of Chania were 

asked. Statistical verification was performed with IBM SPSS Statistics 24.0. 

  The main conclusions were: (a) a significant number of accidents happens at 

schools, more frequently resulting in scratches and bruises. (b) Places where accidents 

more frequently happen are school yard and corridors. (c)  Children’s hurry is the 

main factor for accidents to happen. (d) Conflicts with other children often end up in a 

child's fall. (e) It is necessary to set up and follow-up accident prevention seminars in 

schools. (f) The  key to reduce falls and accidents in the school environment is the 

inclusion of a course at the existing school curriculum program. (g) The supervision 

and adequacy of teaching staff is the most important factor in reducing accidents at 

school. The presence of nursing staff is essential. (h) Safety of both the outer and 

inner spaces of the school and the removal of dangerous objects (sharp, small objects) 

and dangerous substances inside and outside the classroom are also important. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τα ατυχήματα είναι η κύρια αιτία της παιδικής θνησιμότητας και η δεύτερη αιτία της 

παιδικής νοσηρότητας και επισκέψεων στο γιατρό, μετά τις οξείες λοιμώξεις. Τα είδη των 

ατυχημάτων που συμβαίνουν στα παιδιά αντανακλούν τόσο το επίπεδο της ανάπτυξής τους 

όσο και την έκθεσή τους σε διαφορετικούς κινδύνους στα διαφορετικά στάδια της παιδικής, 

ηλικίας (Towner, 1994).  

Το συνηθέστερο είδος ατυχήματος, κατά συντριπτική πλειοψηφία, είναι οι κακώσεις άκρων 

των μαθητών (97,1%)  ( Τριπόδης, 2009). Ενα μεγάλο θέμα που απασχολεί πολλές 

οικογένειες, εκπαιδευτικούς αλλά και παιδιά, είναι η πρόκληση σωματικών κακώσεων στη 

σχολική ζωή. Δυστυχώς,  το σχολικό περιβάλλον συχνά αποτελεί πηγή δημιουργίας 

ατυχημάτων ( Σύρου,  2014). Τα μικρά παιδιά είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους από την 

εξερευνητική συμπεριφορά τους ( Δαφέρμου,  2010)  λόγω ανωριμότητας, κακής αντίληψης 

του κινδύνου, απροσεξίας και περιφρόνησης των συμβουλών των μεγάλων. Το πρόβλημα 

εντείνεται στα ειδικά σχολεία, όπου το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί γενικότερα με τις 

οδηγίες του εκπαιδευτή είτε λόγω  μειωμένης κριτικής ικανότητας είτε λόγω μη ικανότητας 

συντονισμού των κινήσεων είτε λόγω της ίδιας της  νόσου του παιδιού που δυσκολεύει την 

κατάσταση και το καθιστούν επιρρεπές σε ατυχήματα. Η αντιμετώπισή των ατυχημάτων  

είναι εφικτή , όπως έχει δείξει η εμπειρία άλλων χωρών που έχουν εφαρμόσει επιτυχή 

προγράμματα πρόληψης. Η  πρόληψη προϋποθέτει  διάθεση  και  ικανότητα  υλοποίησης 

αποφάσεων που εξάγονται από συμπεράσματα  μελετών  ή  εμπειρικών  διαπιστώσεων 

 ( Παπαδόπουλος ,  2015).  

Ο εκπαιδευτικός  έχει  ένα  ευρύ  πεδίο  συμβουλευτικής, εκπαιδευτικής  και βελτιωτικής  

δραστηριότητας (Παπαδόπουλος, 2015). Η Αγωγή Υγείας αποτελεί μια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σχολική κοινότητα. Η στελέχωση   των   

σχολικών   μονάδων   από   εκπαιδευτικούς   επιμορφωμένους σχετικά με την πρόληψη 

ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών κρίνεται απαραίτητη.  
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ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός   της   έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων και των στάσεων των 

εκπαιδευτικών   σε ότι αφορά  τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στα 

ατυχήματα των μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον των  Ειδικών δημοτικών 

σχολείων του νομού Χανίων. Θα διερευνηθούν ποιες είναι οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών,(δασκάλων, Ειδικού επιστημονικού προσωπικού, Ειδικού βοηθητικού 

προσωπικού) σε θέματα που αφορούν παράγοντες κινδύνου ατυχήματος μέσα στο 

περιβάλλον του Ειδικού δημοτικού σχολείου. Ποια η στάση των εκπαιδευτικών σε 

θέματα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στα ατυχήματα των 

μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον; Ποια η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σε 

θέματα σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων, σε σχέση με τη προϋπηρεσία και 

το εκπαιδευτικό υπόβαθρο τους αλλά και ποιες οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για 

λήψη δέσμης μέτρων μείωσης των κινδύνων ατυχήματος στο σχολικό περιβάλλον 

ειδικών σχολείων; 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν σκοπό να αναδείξουν την αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης   του   εκπαιδευτικού  προσωπικού πάνω στην  παροχή   πρώτων 

βοηθειών   στα   σχολεία. Τη  καταγραφή   των απόψεων και των   στάσεων  των 

εκπαιδευτικών  σε  ότι αφορά  τους   παράγοντες  κινδύνου   που οδηγούν στα 

ατυχήματα των μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Τα ευρήματα της έρευνας 

αυτής θα βοηθήσουν στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των   

εκπαιδευτικών στη σημασία της πρόληψης και  θα   χρησιμοποιηθούν  στην  λήψη  

δέσμης  αναγκαίων προληπτικών μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα 

προσαρμοσμένων για εφαρμογή στα ειδικά σχολεία στη χώρα μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η αναγκαιότητα της ιατρικής επίβλεψης στα σχολεία αναφέρεται πρώτη φορά στη 

Γερμανία ενώ στην Ελλάδα, ξεκίνησαν οι σχολικές υπηρεσίες το 1910. Τα παιδικά   

ατυχήματα   αποτελούν μείζον θέμα για τη δημόσια υγεία. Τα ατυχήματα σε παιδιά 

είναι η πρώτη αιτία θανάτων.  

Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με τη  σύμβαση των Ηνωμένων εθνών 

για τα δικαιώματα του παιδιού, στο Άρθρο 1, ως παιδί ορίζεται οποιοδήποτε άτομο 

έως 18 ετών (European Report on Child Injury Prevention). Όμως, πολλά από τα 

στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για την παρούσα μελέτη, αρκετές  φορές, ως παιδιά 

αναφέρονται τα άτομα από 0 έως 19 ετών.  

Σε ότι αφορά τα παιδικά ατυχήματα στην Ελλάδα τα δεδομένα δείχνουν ότι κατά την 

τελευταία διαθέσιμη  περίοδο (1992-2004) παρατηρήθηκαν 1.593 ακούσιοι θάνατοι 

παιδιών ηλικίας 0-14 ετών, εκ των οποίων οι 874 οφείλονται σε τροχαία, οι   135   σε   

πνιγμούς, οι 82 σε πτώσεις, οι 47 σε εγκαύματα, οι 23 σε δηλητηριάσεις. Για τους 

υπόλοιπους 432 θανάτους από ατύχημα οι αιτίες ήταν αδιευκρίνιστες (Εθνικό   

Σχέδιο Δράσης για τα  Ατυχήματα, 2008-2012). Σχετική μελέτη το 2004 στη χώρα 

μας αναφέρει την πτώση σαν την κύρια αιτία ατυχημάτων και ότι ο  ακατάλληλος  

εξοπλισμός σε παιδικούς σταθμούς συχνά ευθύνεται για τις αιτίες των παιδικών 

ατυχημάτων (Dedoukou, 2004). Άλλα αίτια των πτώσεων που αναφέρονται σε 

μελέτες είναι κυρίως τα γλιστρήματα ή τα παραπατήματα στο ίδιο επίπεδο. Οι 

πτώσεις από υψηλά σημεία είναι σπάνιες. 

 Έρευνα που διεξήχθη το 2006 στην Ουγγαρία, εξετάζοντας παιδιά ηλικίας 11-17 

ετών διαπίστωσε ότι το 42% από τους σοβαρότερους τραυματισμούς συνέβησαν στις 

αίθουσες αθλητισμού, στο δρόμο, στο σπίτι και στο σχολείο (Pall G, 2007). Επίσης οι 

πτώσεις ήταν πιο διαδεδομένες στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. 

 

 Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, κυρίως σε χώρες  χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος  έδειξε ότι: Στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική, το ποσοστό 

συχνότητας της παιδικής ηλικίας που πέφτει ακούσια με αποτέλεσμα το θάνατο ή 

χρήση  ιατρικής περίθαλψης κυμαινόταν από 1.378 - 2700 ανά 100.000 κατοίκους 

ηλικίας κάτω των 20 ετών. 

 

Στην Ασία, η μέση συχνότητα ήταν 170 ανά 100.000 άτομα ηλικίας κάτω των 18 

ετών (43% του συνόλου των τραυματισμών).  

  

Ενώ το υψηλότερο ποσοστό στην ασιατική ήπειρο καταγράφηκε στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, με συχνότητα εμφάνισης 1923 ανά 100.000 άτομα (WHO, 2008).   

 

Έρευνα υγείας και τραυματισμών στο  Μπαγκλαντές Υγείας  έδειξε ότι οι 

περισσότεροι από τους μισούς τραυματισμούς στην παιδική ηλικία συμβαίνουν 

μεταξύ 10-14 ετών, ενώ τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή σε πτώσεις (Rahman A et al., 

2005).   
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Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και παρουσιάζει την 

καταγραφή παιδικών ατυχημάτων κατά τα έτη 2002-2007, όπως καταγράφηκαν στα 

βιβλία καταγραφής των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στα 

Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, Καραμανδάνειο. 

(Δετοράκης, Παπαχατζή, 2011)διαπιστώθηκε ότι οι πτώσεις αντιπροσωπεύουν έως 

και το ήμισυ του συνόλου των επισκέψεων των παιδιών σε τμήματα επειγόντων 

περιστατικών των νοσοκομείων. Στην ίδια μελέτη κρίνεται αναγκαία η δημιουργία 

αλλά και παρακολούθηση σεμιναρίων πρόληψης ατυχημάτων στα σχολεία. 

 

Σύμφωνα με δεδομένα από τις Η.Π.Α περίπου 10%-25%  των τραυματισμών σε  

παιδιά διαδραματίζονται στο σχολείο. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι στους 1.000.000 

μαθητές οι 50.000 θα πάθουν  κάποιο ατύχημα στο σχολικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με στοιχεία του (ΚΕΠΠΑ) από το 1996-2001 23.000 σχολικά ατυχήματα 

σημειώθηκαν σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Οι κακώσεις φαίνεται να αποτελούν την 

πρωτεύουσα αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στα παιδιά.  

 

 Σε έρευνα που έγινε από το NHIS (Γραφείο του Εθνικού Κέντρου Υγείας των ΗΠΑ) 

το 2008 σε 242.796 παιδιά ηλικίας 0 έως 17 ετών από το 1997-2005 όπου το δείγμα 

περιελάμβανε 229.544 παιδιά χωρίς κάποια αναπηρία και 13.252 παιδιά που είχαν μία 

μεμονωμένη αναπηρία διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που είχαν μία μόνο αναπηρία 

είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά τραυματισμού από τα παιδιά χωρίς αναπηρία. 

Τα χαρακτηριστικά των επεισοδίων τραυματισμού δεν διέφεραν σημαντικά από την 

κατάσταση αναπηρίας. Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι μόνο παιδιά με 

συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς είχαν σημαντικά 

υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού συγκριτικά με τα παιδιά χωρίς αναπηρία. 

Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι τα παιδιά με ορισμένες μορφές αναπηρίας 

έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμών από τα παιδιά χωρίς αναπηρία σε 

όλες τις ηλικιακές ομάδες από 1-17 ετών, αλλά οι τραυματισμοί είναι παρόμοιοι. 

Στην ίδια έρευνα οι τύποι τραυματισμών που κυριαρχούσαν στις πρώτες θέσεις ήταν 

οι ανοικτές πληγές, οι εξαρθρώσεις και τα κατάγματα.  

 

Σε μελέτη σε ένα Γερμανικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έγινε αξιολόγηση του 

είδους των τραυματισμών και καταγραφή αντιμετώπισης των σχολικών ατυχημάτων 

σε σύγκριση με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας. Όλα τα σχολικά ατυχήματα από 

01.07.1999 έως 30.06.2004 αναλύθηκαν στατιστικά. Συνολικά αντιμετωπίστηκαν 

1399 σχολικά ατυχήματα. Η μέση ηλικία των τραυματιών ήταν 11,8 έτη με αναλογία 

αγόρι: κορίτσι 3: 2. Σχεδόν το 40% των τραυματισμών συνέβη κατά τη διάρκεια 

άθλησης στο σχολείο . Η πιο συχνά τραυματισμένη περιοχή ήταν το άνω άκρο 

συμπεριλαμβανομένου του χεριού (36,8%). Το 16% των περιπτώσεων έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί χειρουργικά και / ή υπό γενική αναισθησία και επίσης το 16% των 

ασθενών έπρεπε να εισαχθεί στο νοσοκομείο.  

 

Σε έρευνα του σε νοσοκομείο του Los Angeles  το 2003 των  M Ramirez, C Peek-

Asa, J F.Kraus, συνολικά 697 τραυματισμοί αναφέρθηκαν, ποσοστό 4,7 / 100 

μαθητές ετησίως. Τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες είχαν 70% αυξημένες 

πιθανότητες τραυματισμού σε σύγκριση με τα άτομα με αναπτυξιακή αναπηρία. Τα 

άτομα με σωματική αναπηρία είχαν μέτρια αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού. Οι 

μώλωπες και οι εκδορές αποτελούσαν σχεδόν τα τρία τέταρτα των τραυματισμών. 

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν στο πρόσωπο. Οι πτώσεις ήταν 

η κύρια αιτία τραυματισμών με ποσοστό (34%) . Περισσότερο από το ένα τέταρτο 
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των τραυματισμών σχετίζονταν με τον αθλητισμό και το 21% συνέβη στην παιδική 

χαρά / στον αθλητικό τομέα. Το είδος των τραυματισμών διέφεραν σε διάφορες 

αναπηρίες.  

 

 

Τέλος σε έρευνα που πραγματοποίησε ο (Ν. Τριπόδης το 2009) διαπιστώθηκε επίσης 

πως η   συχνότητα   ατυχημάτων   στην   πρωτοβάθμια   εκπαίδευση   είναι 

μεγαλύτερη από την συχνότητα ατυχημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Επίσης όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ένα υψηλό ποσοστό της 

τάξεως του  31% των  ερωτηθέντων εκπαιδευτικών  δεν είχαν εκπαιδευτεί  στη 

παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Στην ίδια έρευνα οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  (76,2%) είχαν 

εκπαιδευτεί στην  παροχή πρώτων βοηθειών, έναντι των εκπαιδευτικών της  

δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης  με   το  σαφώς   μικρότερο  ποσοστό  των  του 63,8% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

2.1  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Το 2008  με το νόμο 3699 η ειδική αγωγή  μετατρέπεται σε «Ειδική αγωγή και 

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
<< Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον 

υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος 

της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή 

δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των 

ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες>>  (άρθρο 1, Νόμος 

3699/2008). Αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης 

αποτελεί  τόσο  η γενική εκπαίδευση όσο και η ΕΑΕ. Το κράτος υποχρεούται να 

παρέχει ΕΑΕ σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά , ο Νόμος 94 142/1985 των U.S.A, παραβάλλει ότι 

«Ειδική αγωγή σημαίνει ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία που υποστηρίζεται ή μπορεί 

να υποστηρίζεται από ειδικά προγράμματα υποστηρικτικών υπηρεσιών και μπορεί να 

παρέχεται σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους και εξοπλισμένους χώρους για την 

ικανοποίηση των ειδικών αναγκών του παιδιού».  

 

2.2  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ιστορικά, σύμφωνα με τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις κάθε εποχής  η 

διαδικασία της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία έχει περάσει από διάφορα 

στάδια μεταβολών. Στην Ελλάδα επικρατεί το σύγχρονο πλαίσιο αντιλήψεων περί 

διεκδίκησης ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, συνεκπαίδευσης και ισότιμης συμμετοχής 

στην κοινωνία  αλλά και στη σχολική ζωή. Για να επιτευχθεί ο σκοπός των ειδικών 

δημοτικών σχολείων, δίνεται  ιδιαίτερη σημασία  στη στελέχωση των σχολικών 

μονάδων και στο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τέλος η καταλληλότητα των κτιριακών υποδομών είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες επίτευξης ή μη των στόχων των ειδικών σχολείων. 

 Βασικός στόχος κάθε σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής στις μέρες μας  αποτελεί η 

υποστήριξη των μαθητών που έχουν διαγνωστεί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

προκειμένου να προαχθούν τόσο σε νοητικό , όσο και σε συναισθηματικό, σωματικό 

αλλά και  κοινωνικό και ηθικό επίπεδο προκειμένου να μπορέσουν να  ενταχθούν 

τόσο στο σχολικό όσο και  στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με αίσθημα ισοτιμίας, 

ελευθερίας αλλά  και σεβασμού της προσωπικότητάς του. 

 

2.3 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

 

Σύμφωνα με το νόμο 2817 του 2000  ο όρος «ειδικές ανάγκες» που 

χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα  πλέον αντικαθίσταται από το «άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» όταν γίνεται αναφορά σε άτομα που συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. «Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση το νόμο 

νόμο 3699 (ΦΕΚ Α΄, 199/ 2-10-2008) αρθ.3, θεωρούνται τα άτομα που έχουν 

σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξ αιτίας των σωματικών, 

διανοητικών, ψυχολογικών , συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων» Είναι 

παιδιά με νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες 

με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) κινητικές 
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αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία) σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) ψυχικές διαταραχές. Μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν δυσκολίες στο 

σχολείο και στη ζωή τους με τους άλλους. Μαθητές με σύνθετες γνωστικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες αλλά και  παραβατική συμπεριφορά  

επειδή οι γονείς τους τούς έχουν εγκαταλείψει ή τους κακοποιούν. Τέλος μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν πολύ περισσότερες 

ικανότητες σε σχέση με τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

3.1 ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

Ατύχημα είναι ένα δυσάρεστο συμβάν το οποίο εμφανίζεται  σε απροσδόκητο τόπο 

και χρόνο. Είναι ένα συμβάν που συνέβη σε κάποιον και έχει σαν αποτέλεσμα κάποια 

υλική ζημιά ή τραυματισμό, ( σωματική ή διανοητική βλάβη). 

Ένα ατύχημα μπορεί να προκληθεί είτε ακούσια είτε εκούσια.  

Στα ακούσια ατυχήματα συγκαταλέγονται τα: τροχαία, οι πτώσεις, οι δηλητηριάσεις, 

τα εγκαύματα, οι πνιγμοί και πνιγμονές, τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια κάποιας αθλητικής δραστηριότητας, τα επαγγελματικά. 

Στα εκούσια ατυχήματα συγκαταλέγονται: τα ατυχήματα που προκαλούνται δια της 

βίας , αυτοπρόκλητα (απόπειρες, αυτοκτονίες) και τα ετερόκλητα (κακοποίηση) 

(Πετρίδου, 2005). 

Τα ατυχήματα  της παιδικής ηλικίας αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας όχι 

μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παιδικά ατυχήματα δεν 

ευθύνονται μόνο για την πρόκληση αναπηρίας αλλά και  πρώιμης θνησιμότητας. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,<< τα ατυχήματα   ευθύνονται για το 

40% των θανάτων της ηλικίας έως 18 ετών, ενώ τα τροχαία ατυχήματα και μόνον 

αναγνωρίζονται ως πρώτη αιτία θανάτου για την ηλικία 15-18 ετών και ως δεύτερη 

για την ηλικία 10-14 ετών>>. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, , τα περισσότερα  ατυχήματα, που αφορούν στα 

παιδιά, συμβαίνουν τόσο στο οικιακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον. Τα τροχαία 

έχουν τη μεγαλύτερη θνητότητα γιαυτό έχουν και τη μεγαλύτερη προβολή. 

 

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Τα παιδικά ατυχήματα θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε τρείς κατηγορίες. Τα 

όριά τους βέβαια  δεν είναι  αρκετά σαφή. Τα ατυχήματα που διαδραματίζονται στο 

σπίτι αλλά και στο περιβάλλοντα χώρο ταξινομούνται στη πρώτη κατηγορία. Τα είδη 

των ατυχημάτων που περιλαμβάνονται είναι οι τραυματισμοί, η πνιγμονή, η 

εισρόφηση ξένων σωμάτων, ο πνιγμός και οι πτώσεις. Στη δεύτερη κατηγορία 

ταξινομούνται τα ατυχήματα που συμβαίνουν εκτός σπιτιού σε μέρη αναψυχής, 

αθλητικά κέντρα, στο σχολείο, τροχαία, στη παιδική χαρά, παιδότοπο αλλά και στο 

χώρο εργασίας. Στη τελευταία κατηγορία ταξινομούνται τα ατυχήματα από 

πυρκαγιές, σεισμούς, βία και αυτοκτονίες (Τσουμακας, 2006).   

   

 

3.3 ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες. 

Υστερούν τόσο σε σωματικές αλλά  και σε  αναπτυξιακές δεξιότητες. Εξαρτώνται 

από τους μεγάλους σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την ηλικία τους, το χαρακτήρα αλλά  

και  τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους. Η δραστηριότητα και οι συμπεριφορές τους 

αλλάζουν με την αύξηση της ηλικίας και αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους για την 

πρόκληση κάποιου ατυχήματος.  

Τα παιδιά παρουσιάζουν εξερευνητικές τάσεις αλλά και περιέργεια που πολλές φορές  

δε συμβαδίζουν με την ωριμότητα που απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσουν τους 

κινδύνους αλλά και να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται για την αποφυγή 

τους. 
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Πίνακας 1  παιδικά ατυχήματα ανά ηλικιακή ομάδα: 

 

Στη βρεφική ηλικία τα ατυχήματα που συμβαίνουν συχνότερα είναι:   

- οι πτώσεις,   

- οι εισροφήσεις και η κατάποση ξένων σωμάτων,  

- οι δηλητηριάσεις και τα εγκαύματα.   

Στην νηπιακή ηλικία επίσης κυριαρχούν:  
- οι πτώσεις  

-  οι πνιγμοί 

- οι δηλητηριάσεις   

- και τα εγκαύματα.   

Στην πρώτη σχολική ηλικία τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά κύριο λόγω 

είναι:  

- τα τροχαία,   

- με το παιδί πεζό,   

- επιβάτη και ποδηλάτη ενώ συναντάμε επίσης   

- πνιγμούς,   

- εγκαύματα,   

- πτώσεις   

- ενώ σπάνιες είναι οι δηλητηριάσεις.   

Στην προεφηβική ηλικία τα ατυχήματα που δεσπόζουν είναι:  
- τα τροχαία και πάλι   

- ενώ ακολουθούν οι πνιγμοί,   

- οι πτώσεις και τέλος   

- τα εγκαύμα 

                                                                                                          (Τσουμάκας, 2006) 

 

  

Πίνακας 2: Σύνοψη Τραυματισμών ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο (Public Health 

Agency of Canada analysis of Canadian Institute for Health Information 

(hospitalization) data, 2009).   

 

Παιδιά μικρότερα του ενός έτους  

Και για τα δύο φύλα, οι πτώσεις ήταν η κυριότερη αιτία τραυματισμών 

ακολουθούμενη από τη δηλητηρίαση και τα εγκαύματα  

Παιδιά 1-4 ετών Και για τα δύο φύλα κυρίαρχη αιτία οι πτώσεις και ακολουθούσε η  

δηλητηρίαση  

Παιδιά 5-9 ετών Και για τα δύο φύλα οι πτώσεις παραμένουν το κυρίαρχο αίτιο και 

ακολουθούν τα χτυπήματα  

Παιδιά 10-14 ετών Οι πτώσεις ήταν η πιο σημαντική αιτία και για τα δύο φύλα. Στα 

κορίτσια ακολουθούσαν οι συγκρούσεις με οχήματα και για τα αγόρια τα χτυπήματα 

μεταξύ τους  

Παιδιά 15-19 ετών Στα κορίτσια οι πτώσεις είναι η κυριότερη αιτία ακολουθούμενη 

από συγκρούσεις με οχήματα, ενώ στα αγόρια ισχύει ακριβώς το αντίστροφο.   
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3.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Xαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών που οδηγούν συνήθως σε παιδικά 

ατυχήµατα είναι η υπερκινητικότητα, η παρορµητικότητα  και η επιθετικότητα τους.  

Επίσης  πολλοί οικογενειακοί παράγοντες, όπως το  µέγεθος της οικογένειας, το 

οικογενειακό εισόδηµα , η ηλικία τους και το κοινωνικό υπόβαθρο επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθµό τα ποσοστά στα παιδικά ατυχήµατα. Τα μικρά παιδιά είναι από τη 

φύση τους γεμάτα περιέργεια και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου. 

Μεγαλώνοντας, αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως και 

από άλλους παράγοντες, όπως η ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και 

στις συμβουλές των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να 

εξακολουθούν να κινδυνεύουν από ατυχήματα. Για τους λόγους αυτούς, είναι 

σημαντικό να μάθουν από μικρή ηλικία να προστατεύουν τον εαυτό τους και να μην 

τον θέτουν σε κίνδυνο.  Σε δημοσίευση της ΠΟΥ στο Lancet τον Ιούνιο του 2004 

«Burden of disease attributable to selected environmental factors and injury  among 

children and adolescents in Europe» αναφέρεται ότι οι μεγαλύτερες βλάβες σε σχέση 

με κάθε άλλη νόσο προκαλούνται από σωματικές κακώσεις.      

 Έως και 400 παράγοντες κινδύνου μπορεί να οδηγήσουν σε παιδικό ατύχημα. Ο 

χώρος του σχολείου κρύβει πολλούς κινδύνους για τα παιδιά όλων των ηλικιών και 

ειδικά για τα παιδιά με ιδιαιτερότητες. Στο σχολικό περιβάλλον υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα. Μερικοί από 

αυτούς είναι: το ανθρώπινο περιβάλλον, το παιδί, το αίτιο του ατυχήματος και το 

φυσικό περιβάλλον.  

Τα συνήθη ατυχήματα που συμβαίνουν συνήθως στο σχολείο είναι: 

 Πτώσεις κατά τη διάρκεια του διαλλείματος από σπρώξιμο, από σύγκρουση 

με άλλο παιδί, ολισθηρότητα δαπέδου, πτώση από σκάλες, πτώση στο χώρο 

των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 Τροχαίο ατύχημα έξω από το χώρο του σχολείου.  

 

Eνα σχολείο που φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες  είναι απαραίτητο  να πληρεί  

και ειδικές προδιαγραφές για την καλύτερη δυνατή ασφάλειά τους. Αυτό βέβαια 

ισχύει και για το σπίτι όπου μένει και μεγαλώνει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Πρέπει 

αυτό με τη σειρά του  να πληρεί βασικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει οι γονείς να έχουν 

λάβει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης πτώσεων με τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων 

και ιατρών και με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. 

  

 Είδη τραυματισμών που μπορεί να υποστούν τα παιδιά είναι: 

 Τραυματισμοί στο κεφάλι, στα χέρια κλπ. 

 Κατάγματα άκρων. 

 Μώλωπες/εκδορές 

 Ανοιχτές πληγές 

 Εξαρθρώσεις/Διαστρέμματα 

 Διάσειση  

 Εγκαύματα. 

 Πνιγμονή ύστερα από κατάποση μικροαντικειμένου. 

 Ηλεκτροπληξία. 

 

Χώροι του σχολείου στους οποίους μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα είναι:  

 Στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του διαλλείματος. 
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 Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

 Στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου. 

 Στις σκάλες και στους διαδρόμους. 

 Στο χώρο άθλησης και παιχνιδιού  

 Στη διαδρομή από και προς το σπίτι. 

 

Όπως αναφέρουν διάφοροι ερευνητές (Πετρίδου, ΚΕΕΛΠΝΟ, 2013, Ζημάλης, 2003, 
Γεωργιλαδάκη, 2008 & NIH, 2015), μπορεί κάθε παιδί να αποφύγει κάποιο ατύχημα 
είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο προσέχοντας τα εξής:   

 Σκαλοπάτια, σκάλες, πτώση σε σκάλα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. 

 Γυαλιστερές επιφάνειες, πολύ γυαλισμένα δάπεδα σχολείου. 

 Χαλιά, που δεν είναι κολλημένα στο δάπεδο ή δεν έχουν από κάτω 
αντιολισθητικό υλικό. Χαλιά με μοτίβα και σχέδια, επειδή μπερδεύουν  

 στην όραση.  

 Ξηλωμένα δάπεδα, ξεκολλημένα πλακάκια σε σχολείο, προαύλιο, δρόμο.  

 Υγρά δάπεδα 

 Έπιπλα, εξοπλισμός παιδικών χαρών κι άλλων χώρων. 

 Υλικά  και παιδικά παιχνίδια πεταμένα  στο πάτωμα.  

 Ηλεκτρικά καλώδια, προεκτάσεις των καλωδίων που διατρέχουν διαδρόμους. 

 Ακατάστατα δάπεδα, οποιοδήποτε μικρό αντικείμενο μπορεί να είναι η αιτία 
μιας πτώσης.  

 Ανοιχτά Συρτάρια, πόμολα και άλλα εμπόδια. 

 Χαμηλός φωτισμός. 

 Μη κατάλληλα παπούτσια ή παντόφλες.  

 Λυτά κορδόνια 

 

Βέβαια ένα παιδικό ατύχημα μπορεί να προκληθεί και από το ίδιο το παιδί λόγω: 

 Χαμηλής όρασης του παιδιού. 

 Κακό βάδισμα. 

 Αδύναμα πόδια και πέλματα, για παράδειγμα μετά από χτύπημα. 



 19 

 Χαμηλή ικανότητα ισορροπίας.  

 Φαρμακευτική αγωγή πάνω από 4 φάρμακα-ανεξαρτήτως ποιων φαρμάκων.  

 Τραυματισμένοι νευρώνες ή μύες.  

 Αδύναμοι μύες. 

 Χαμηλά αντανακλαστικά.  

 Προβλήματα με την ακοή.   

 Αυξημένη περιέργεια και τάση για εξερεύνηση.   

  Μειωμένος συντονισμός των κινήσεων . 

  Καθυστερημένη ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας. 

  Μη επαρκής συνειδητοποίηση της σχέσης αιτίου-αποτελέσματος.  

  Κακή αντίληψη του κινδύνου.  

  Δύστροπος χαρακτήρας. 

 Αρνητισμός ή εχθρότητα στις συμβουλές των γονέων.  

 Ανώριμη και εγωκεντρική σκέψη. 

 Αποδοχή από τους συνομήλικούς τους.  

 Έλξη από τη γοητεία της περιπέτειας. 

(http://www.iatrikionline.gr/deltio_49c/epi6.htm. Τσουμάκας, Παπαδοπούλου, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

4.1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΙΜΑ 

 

Τα ατυχήματα μπορούν να  προβλεφθούν και να προληφθούν. Το 50% των θανάτων 

από ατύχημα σε παιδιά κάτω των 15 ετών θα μπορούσαν να προληφθούν εάν 

υπήρχαν προληπτικά μέτρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ανάλογα με αυτά που 

εφαρμόζονται στη Σουηδία (χώρα με το χαμηλότερο δείκτη παιδικής θνησιμότητας 

λόγω ατυχημάτων). 

Μια τέτοια προσπάθεια έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου 2004 με τη διακήρυξη του 

Μανιφέστου της Στοκχόλμης. Μια διακήρυξη που δημιουργήθηκε από 80 

εκπροσώπους 18 ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο 

περιβάλλον για τα παιδιά της Ευρώπης και να μειωθεί η κύρια αιτία θανάτου τους ( οι 

τραυματισμοί). Το Μανιφέστο αποτελείται από παλαιότερες δεσμεύσεις οργανισμών 

και κυβερνήσεων για την υποστήριξη της πρόληψης των τραυματισμών των παιδιών 

από παλαιότερα επιστημονικά στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής 

Συμμαχίας για την Ασφάλεια των Παιδιών (European Child Safety Alliance) προς την 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις 

επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι 

μέθοδοι καταγραφής στατιστικών στοιχείων για τους τραυματισμούς, να ενισχυθούν  

οι δεσμεύσεις σε σχέση με το θέμα των τραυματισμών και να ενισχυθεί η συνεργασία 

με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

 Στα περισσότερα παιδιά κάτω των 5 ετών συμβαίνουν ατυχήματα σε περιβάλλον που 

ελέγχεται από τους γονείς τους ή από κάποιον ενήλικα (Πετρίδου, 2005). 

Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα είναι 

προβλέψιμα και προλήψιμα μας οδήγησε μέσα από έρευνες σε μεθόδους πρόληψης 

και μείωσης τόσο των ατυχημάτων όσο και της αναπηρίας και των θανάτων. Η 

πρόληψη των ατυχημάτων αφορά αρχικά τα παιδιά, τους γονείς και τέλος την 

κοινότητα και μπορεί να επιτευχθεί με σωστή εκπαίδευση, σχεδιασμό ασφαλούς 

περιβάλλοντος και σωστή εφαρμογή μέτρων επιβολής. Υπολογίζεται ότι αν στη χώρα 

μας επικρατούσαν οι συνθήκες που υπάρχουν σήμερα στην Ολλανδία ή την Αγγλία, 

θα μπορούσε να σώζεται ένα στα τρία παιδιά που πεθαίνουν από ατύχημα (Σκούρου 

2013).  Δυστυχώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «ενώ για κάθε 

κατηγορία ατυχήματος υπάρχουν αποδεδειγμένες μέθοδοι για τη μείωση τόσο της 

πιθανότητας πρόκλησης όσο και της βαρύτητας των ατυχημάτων, η αναγνώριση του 

προβλήματος και η πολιτική δέσμευση για ανάληψη δράσεων με σκοπό την πρόληψη 

των παιδικών ατυχημάτων παραμένει σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.» 
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4.2 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 Οι χώροι στους οποίους βρίσκονται τα παιδιά θα πρέπει να είναι ασφαλείς 

(προαύλιο, εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών. 

 Όλοι οι χώροι του σχολείου, πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και 

να γίνονται συνεχείς έλεγχοι των εγκαταστάσεων.  

 Βασική κρίνεται η περίφραξη των χώρων και η τοποθέτηση προστατευτικών 

κιγκλιδωμάτων. 

 Η  πραγματοποίηση  ασκήσεων πυρασφάλειας και προστασίας από τους 

σεισμούς και ο σχεδιασμός χώρου συγκέντρωσης σε περίπτωση έκ 

 τακτης ανάγκης είναι σημαντικής σημασίας. 

 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία όλων των παιδιών με διαβάσεις 

πεζών και προστατευτικά κιγκλιδώματα. 

 Αν δεν υπάρχουν σχολικοί τροχονόμοι καλό θα ήταν να μεριμνήσουν οι 

αρμόδιοι δήμοι, γιατί οι συμβολή τους είναι πολύτιμη. 

 Ο έλεγχος των σχολικών λεωφορείων και η εκπαίδευση των συνοδών και των 

οδηγών σε συνδυασμό µε µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής είναι μέτρα, που 

το κράτος οφείλει να  θέσει σε πρώτη προτεραιότητα. 

 Η παρουσία μηχανισμών διαχείρισης των ατυχημάτων σε κάθε σχολείο και η 

πρόσληψη σχολικού νοσηλευτή κρίνεται απαραίτητη.  

 Η συστηµατική καταγραφή των σχολικών ατυχηµάτων, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί πιο συντονισµένη παρέµβαση για την αποφυγή τους. 

 Η επίβλεψης των μαθητών, καθόλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, 

από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, αλλά και καθόλη τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων.  

  Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πραγματοποιούν εφημερία, δεν πρέπει απλά να 

περιορίζονται στην εποπτεία των σχολικών χώρων, αλλά να λαμβάνουν κάθε 

δυνατό μέτρο πρόληψης και αποτροπής ατυχημάτων και τραυματισμών των 

μαθητών.  

 Ο συναυλισμός πολλών παιδιών στο διάλλειμα και ο συνωστισμός παιδιών 

δημιουργεί στρες και επιθετικότητα και θα πρέπει να αποφεύγεται. Το 

διάλειμμα είναι ώρα έντονης  κινητικότητας και εκτόνωση των μαθητών για 

το λόγω αυτό θα πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. 

 Η έγκαιρη μετάβαση του εκπαιδευτικού στην τάξη συμβάλλει στην ασφάλεια 

των μαθητών.   

 Όλο το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση 

και να γίνεται αυστηρή επιτήρηση όλων των χώρων του σχολείου (τάξεις, 

αυλή, τουαλέτες, σκάλες, υπόγειοι χώροι κ.λπ.) προκειμένου να υπάρξει 

έγκαιρη παρέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί με απώτερο στόχο την 

αποφυγή ατυχημάτων και την ασφάλεια των παιδιών. 

  Όπου υπάρχουν παιχνίδια στα οποία τα παιδιά αναρριχώνται ή όπου 

υπάρχουν σκάλες/κερκίδες, όπου μπορεί να ανεβαίνουν τα παιδιά, θα πρέπει 

να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φροντίζετε να τοποθετούνται, όσο το 

δυνατόν, περισσότεροι εκπαιδευτικοί εφημερίας.   

 Θα πρέπει να υπάρχει συστηματική ενημέρωση  των μαθητών για τους 

τρόπους πρόληψης ατυχημάτων. 

 Το διδακτικό προσωπικό να εντοπίσει τους μαθητές που συστηματικά 

δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων και να αναλάβει 

πρόσθετα μέτρα επίβλεψης τους.  
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  Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι καθαροί και απαλλαγμένοι από 

οποιοδήποτε αντικείμενο που ενδεχομένως να προκαλέσει οποιοδήποτε 

ατύχημα ή τραυματισμό.  

 Να γίνεται τακτική επιθεώρηση των χώρων.  

 

 

 

4.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Όσο σημαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, η υποδομή που  

παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου σημαντικό είναι να µμάθουν τα παιδιά, από την 

πιο µμικρή ηλικία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστατεύονται.  

Ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος να ενημερωθούν και να 

ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα είναι μέσω του εκπαιδευτικού 

συστήματος μετά τους γονείς οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που περνούν τον 

περισσότερο χρόνο με τα παιδιά (Γκουτσιβελάκης,  2013). Ο εκπαιδευτικός  αποτελεί 

πρότυπο συμπεριφοράς για τον μαθητή. Ο μαθητής από τη μεριά του, αποζητά 

συνεχώς την προσοχή, την αγάπη και την αποδοχή των ενηλίκων που θεωρεί 

σημαντικούς στη ζωή του, όπως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του. Ο 

εκπαιδευτικός έχει τον μαθητή κοντά του καθημερινά και μετά από τους γονείς, 

αποτελεί τον πιο σημαντικό φορέα αντιμετώπισης και πρόληψης ενός τραυματισμού 

εκπαιδευτικός οφείλει να  ενημερώνει τα παιδιά για τους πιθανούς τρόπους 

τραυματισμού, αλλά και για τρόπους αυτοπροστασίας τους. Θα πρέπει να επισημάνει 

στα παιδιά ότι πρόληψη ατυχημάτων δεν σημαίνει «φοβάμαι τα πάντα», σημαίνει 
«σκέφτομαι πριν κάνω κάτι, για να αποφύγω ένα ατύχημα». ∆εν είναι ντροπή να πω 
όχι σε κάτι που πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο. Προσπαθώ να προστατέψω τους πιο 
µμικρούς από ατυχήματα και υπενθυμίζω στους µμεγάλους να προσέχουν και 
αυτοί.  
 Τα παιδιά είναι βασικό να μάθουν να λύνουν τις διαφορές τους χωρίς σκουντήματα 

και σπρωξιές αλλά με τον λόγω. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν να λύνουν τις 

διαφορές χωρίς επιθετική συμπεριφορά. Όσον αφορά τα παιδιά σε ένα ειδικό σχολείο 

μπορεί να είναι ή να γίνουν επιθετικά, αυτός ο παράγοντας πρέπει να προβλεφθεί και 

οι επιβλέποντες και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πώς να χειριστούν τέτοιες 

καταστάσεις διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ίδιων των παιδιών, αλλά και των 

υπολοίπων μέσα σε μία αίθουσα. 

 Όσα μέτρα πρόληψης και αν ληφθούν, είναι αδύνατον να μηδενίσουν την πιθανότητα  

ατυχήματος. Το παιδί μετά το ατύχημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο ώστε να μηδενιστούν οι συνέπειες. Για το λόγω αυτό θα πρέπει στα 

σχολεία : να υπάρχει πλήρες και εύκολα προσβάσιμο φαρμακείο και να υπάρχει 

εκπαιδευμένο προσωπικό στην παροχή πρώτων βοηθειών. Θα πρέπει το προσωπικό 

να ενημερώνεται τακτικά με μαθήματα  που παρέχονται από πολλούς οργανισμούς, 

όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το ΚΕΠΑ αλλά και να ενημερώνεται για 

τυχόν θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ένα παιδί, όπως ιστορικό σπασμών ή 

αλλεργίες (Πετρίδου, 2010). Κάθε παιδί είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα 

επείγον περιστατικό στο σχολείο. Τα παιδιά στα ειδικά σχολεία έχουν ιδιαίτερες 

ιατρικές ανάγκες αλλά και έναν επιπλέον κίνδυνο να παρουσιάσουν επιπλοκές που 

σχετίζονται με το νόσημά τους. Τα σχολεία θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν ποικίλες καταστάσεις,  γι΄αυτό θα πρέπει να 

υπάρχει άριστη επικοινωνία τόσο με τους γονείς όσο και με τους τοπικούς ιατρούς. 
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4.4  ΈΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΥΛΗ.  

  

Η ένταξη ενός μαθήματος στην υπάρχουσα σχολική ύλη είναι βέβαιο πως θα έπαιζε 

βασικό ρόλο στο να μειωθούν οι  τα ατυχήματα στον σχολικό περιβάλλοντα χώρο.  

 Οι μαθητές θα εκτιμούν περισσότερο την ανθρώπινη ζωή.  

  Θα ενισχυθεί η αίσθηση της ασφάλειας. 

  Θα είναι σε θέση να μεταδίδουν τη γενικότερη νοοτροπία της πρόληψης στους 

οικείους τους και στους γονείς τους και κατεπέκταση αυτό θα έχει θετικό 

αντίκτυπο στη κοινωνία γενικότερα. 

Από την μεριά των εκπαιδευτών η σημασία της πρόληψης συμβάλει στους εξής 

τομείς:  

 Μειώνει την ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών. 

 Δημιουργεί ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. 

 Δίνει στο εκπαιδευτικό προσωπικό μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. 

 

 Τα παιδιά έχουν  έμφυτη την ικανότητα να απορροφούν με ευκολία σημαντικές για 

αυτά πληροφορίες ειδικά στις μικρές ηλικίες. Η ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα 

με χρήση σύγχρονων μεθόδων μάθησης (βιωματικών), θα λειτουργούσε ευεργετικά 

και αποτελεσματικά στην κατανόηση των παραγόντων που επιφέρουν κάποιο 

ατύχημα και στον τρόπο πρόληψης και αποφυγής τους. Η δε επανάληψη τους, θα 

ήταν καθοριστική για την εμπέδωση των ενδεχόμενων κινδύνων και θα μείωνε 

σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

5.1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Οι γνωστικοί και φυσικοί περιορισμοί των παιδιών με κάποιου είδους αναπηρία 

ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητά τους να χειρίζονται περιβαλλοντικούς 

κινδύνους και συνεπώς να αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού τους. 

Σε κάθε Ειδικό Σχολείο θα πρέπει να υπάρχει ένα Ατομικό σχέδιο υγείας των 

μαθητών το οποίο δημιουργείται με τη βοήθεια τόσο των γονέων όσο και του 

προσωπικού ιατρού του κάθε παιδιού. 

Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τη φαρμακευτική αγωγή 

του παιδιού, το είδος και τη διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας που του 

επιτρέπεται, τις διατροφικές ανάγκες του αλλά και τους περιορισμούς, τη χρήση 

ειδικών μηχανημάτων και βοηθημάτων. Μαθαίνοντας αυτές τις πληροφορίες το 

σχολείο μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα κάποια επείγουσα κατάσταση αν χρειαστεί. 

Το σχέδιο υγείας του παιδιού θα πρέπει να συνοδεύει το παιδί εφόσον χρειαστεί στο 

νοσοκομείο. 

Τέλος το προσωπικό που έρχεται καθημερινά σε επαφή με αυτά τα παιδιά είναι 

απαραίτητο να γνωρίζει τη πάθηση του κάθε παιδιού και να έχει εκπαιδευτεί στην 

ξαφνική αντιμετώπιση της σε περίπτωση ανάγκης, προκειμένου να είναι σε θέση να 

βοηθήσει το παιδί με σωστές πρακτικές μέχρι την άφιξη του επαγγελματία υγείας.  
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Β1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η ερευνητική μεθοδολογία  που 
ακολουθήθηκε προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι υποθέσεις που  
διατυπώσαμε παρατηρούνται στα ειδικά σχολεία του νομού Χανίων. Πιο 
συγκεκριμένα θα περιγράψουμε αναλυτικά την μέθοδο  συλλογής  στοιχείων καθώς 
και την διαδικασία δειγματοληψίας και συλλογής των δεδομένων. Το είδος της 
έρευνας που  υλοποιήθηκε είναι μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης (cross 
sectional observational study). Η έρευνα θα έλαβε χώρα στο νομό Χανίων. 

 Μέθοδος συλλογής στοιχείων.  

Το περιγραφικό κομμάτι της έρευνας πραγματοποιήθηκε κυρίως από  ανασκόπηση 
της διεθνούς βιβλιογραφίας. Από εκεί αντλήσαμε το απαραίτητο θεωρητικό 
υπόβαθρο για να εξάγουμε το προς έρευνα μοντέλο. Εστιάσαμε κυρίως σε 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες όπως η pubmed και sciencedirect αλλά και σε 
επιστημονικά άρθρα. 

Για τη συλλογή των δεδομένων δόθηκε ερωτηματολόγιο με 17 ερωτήσεις κλειστού 
και ανοικτού τύπου και συγκεκριμένα το “Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Γνώσεων, 
Στάσεων των εκπαιδευτικών, καθώς και των παραγόντων κινδύνου ατυχημάτων σε 
ειδικά δημοτικά σχολεία ” των Παναγάκη Π. και Γελαστοπούλου Ε.  για το οποίο 
ζητήθηκε άδεια χρήσης από τις ερευνήτριες. Το ερωτηματολόγιο ήταν  δομημένου 
μη συγκεκαλυμμένου τύπου.  

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ομαδοποιούντο στα εξής: 

-  Α Μέρος : Δημογραφικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά.  
- Β Μέρος: Κίνδυνοι στο σχολείο (συχνότητα και είδος ατυχημάτων στα Ειδικά 
σχολεία). 
- Γ Μέρος: Απόψεις- Στάσεις εκπαιδευτικών.  
- Στάσεις σε θέματα σχολικής ασφάλειας. 
- Συμπεριφορά σε θέματα σχολικής ασφάλειας. 
- Απόψεις για τη πρόληψη ατυχημάτων στα Ειδικά δημοτικά σχολεία. 
- Απόψεις για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Δασκάλων, ΕΕΠ, και ΕΒΠ αλλά και η  
συνεργασία αυτών με εμπλεκόμενους φορείς για θέματα σχολικής ασφάλειας.  
   Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε έντυπη μορφή σε διάστημα δύο μηνών σε όλες τις 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης πιο συγκεκριμένα σε 4 
Ειδικά Δημοτικά Σχολεία του νομού Χανίων και  απαντήθηκε από 72  
εκπαιδευτικούς Ειδικής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό προσώπικό 
αλλά και Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό. Το δείγμα  ήταν αντιπροσωπευτικό και 
γεωγραφικά κατανεμημένο σε όλο τον νομό Χανίων. Ζητήθηκε από όλους τους 
συμμετέχοντες να συναινέσουν για την εθελοντική τους συμμετοχή στην έρευνα. 
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Εργαλείο μέτρησης  

Το ερευνητικό εργαλείο υπήρξε ένα αυτό-συμπληρούμενο τυποποιημένο 
ερωτηματολόγιο, χωρισμένο σε θεματικές ενότητες. Με αυτό το τρόπο 
διευκολύνεται η ανάλυση των στοιχείων  κρατά το ενδιαφέρον του ερωτώμενου. Σε 
κάθε ερωτηματολόγιο υπήρχε εισαγωγή προς ενημέρωση του  κάθε εκπαιδευτικού 
για το σκοπό της έρευνας, τα προσωπικά μου στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας 
αλλά και πως η συμμετοχή είναι ανώνυμη και εθελοντική.  

Τύποι ερωτήσεων   

Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου  ή πολλαπλής επιλογής, εκτός από 
τις ερωτήσεις 16 και 17 όπου καταγράφουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις απόψεις 
τους ελεύθερα. Οι ερωτήσεις δεν άφηναν την επιλογή να απαντήσουν  «δεν 
ξέρω/δεν απαντώ», ήταν αναγκαστικές. 

Η πρώτη ενότητα  του ερωτηματολογίου, αποτελείτε από τα δημογραφικά στοιχεία. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπου οι ερωτηθέντες 
καλούνται να απαντήσουν το φύλο, την ηλικία, την επαγγελματική τους εμπειρία σε 
ειδικά σχολεία και την επαγγελματική τους ιδιότητα.   

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου, είναι η θεματολογική ενότητα που 
αφορά στους κινδύνους στο σχολείο. Η ενότητα αυτή  αποτελείται από 5 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, μία ερώτηση κλειστού τύπου όπου απαντάται με Ναι ή Όχι και 
μία ερώτηση όπου την απαντάει ο ίδιος ο ερωτώμενος. Η ερώτηση αυτή 
προσδιορίζει χρονικά ένα ατύχημα στο σχολείο.   

Στη τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου μελετώνται τόσο οι στάσεις όσο και οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών στα ειδικά δημοτικά σχολεία. Η ενότητα αυτή 
αποτελείται από 6 ερωτήσεις,  δύο πολλαπλής επιλογής και μία κλειστού τύπου. Σε 
περίπτωση που  ο ερωτώμενος  απαντήσει ναι, συνεχίζει σε επόμενη ερώτηση όπου 
πρέπει να προσδιορίσει το συμβάν χρονικά, ενώ σε περίπτωση που απαντήσει όχι 
ζητάτε να διευκρινιστεί ο λόγος.   

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, ο εκπαιδευτικός καλείται να 
καταγράψει τις προτάσεις του για την πρόληψη των ατυχημάτων.   

Διαδικασία δειγματοληψίας  

Ορισμός πληθυσμού: στοιχείο ορίζεται τα ειδικά δημοτικά σχολεία. Μονάδα 
δειγματοληψίας αποτελούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα σχολεία αυτά.  Ως 
έκταση ορίζεται είναι ο νομός Χανίων και ως χρόνο συλλογής στοιχείων ορίζουμε το 
διάστημα Σεπτέμβρη-Οκτώμβρη 2018 .  
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Προσδιορισμός πλαισίου δείγματος  

Ως πλαίσιο δείγματος ορίζονται τα δημοτικά σχολεία όπου απασχολούν παιδιά με 
ειδικές ανάγκες, από όπου επιλέγεται κάθε φορά το δείγμα. Για την συγκεκριμένη 
έρευνα χρησιμοποιήθηκε το προσωπικό δίκτυο επαφών της ερευνήτριας με τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών.   

Καθορισμός μονάδας δειγματοληψίας  

Η μονάδα δειγματοληψίας απαρτίζεται από τους δασκάλους, το ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Τα άτομα αυτά 
κρίθηκαν τα πλέον κατάλληλα λόγω του ότι γνωρίζουν και ασχολούνται με αυτά τα 
παιδιά τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και σε ώρες μαθημάτων, διαλλειμάτων  
και εκδρομών του σχολείου.  

Επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας  

Το δείγμα της παρούσας έρευνας πρόκειται για δείγμα ευκολίας. Δεν μπορούμε να 
το θεωρήσουμε αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. 

 Καθορισμός μεγέθους δείγματος  

Στην παρούσα έρευνα δεν προσδιορίστηκε εξαρχής το μέγεθος του δείγματος. 
Τελικά, συνολικά μοιράστηκαν 100 ερωτηματολόγια σε 4 ειδικά δημοτικά σχολεία, 
από τα οποία απαντήθηκαν τα 72.   

Συλλογή δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με προσωπική συνέντευξη στο χώρο του σχολείου. 
Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα  στην ερευνήτρια για επεξηγήσεις αλλά 
και στους ερωτηθέντες που ήθελαν, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο σε τόπο 
και χρόνο που αυτοί επιθυμούσαν.    

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής:  

Αρχικά ενημερώναμε τον/την διευθύντρια του σχολείου ότι θα μοιραστούν τα 
ερωτηματολόγια. Αυτό επετεύχθη με τηλεφωνική και προσωπική επικοινωνία όπου 
ζητούσαμε άδεια εισαγωγής στο σχολείο και ενημερώναμε τον διευθυντή για το 
είδος και τον σκοπό της έρευνας μας.    

Ακολουθούσε επίσκεψη στο σχολείο από την ερευνήτρια και προσωπικές επαφές 
με τους εκπαιδευτικούς. Εκεί οι εκπαιδευτικοί παρελάμβαναν το ερωτηματολόγιο, 
όπου είτε το συμπλήρωναν εκείνη τη στιγμή είτε το συμπλήρωναν αργότερα. Σε 
αυτή την περίπτωση πραγματοποιήθηκαν αρκετές επαναληπτικές τηλεφωνικές 
επαφές προς υπενθύμιση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  

Η επιστροφή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έγινε με τον ίδιο τρόπο. Η 
ερευνήτρια συνέλλεξε τα ερωτηματολόγια από κάθε σχολείο σε φάκελο με 
σφραγίδα από το κάθε σχολείο.   
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 Κάθε σχολείο όριζε ένα υπεύθυνο άτομο το οποίο αναλάμβανε τόσο το μοίρασμα 
όσο και την επιστροφή των συμπληρωμένων ερωτηματολόγιων στο φάκελο.  

  

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων  

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων εμφανίστηκαν και κενά σε απαντήσεις που 
δόθηκαν. Για παράδειγμα, η ερώτηση 17 πολλές φορές είχε κενά, καθώς έπρεπε να 
αναπτυχθεί μία ιδέα/άποψη. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα 
IBM SPSS Statistics 24.0. 

 

Στατιστικές Μέθοδοι 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν ποιοτικές μεταβλητές ή 
ποσοτικές διακριτές και εκφράστηκαν στην μορφή συχνότητας (n) και %συχνότητας 
(n%). Ο έλεγχος χ2 του Pearson’s χρησιμοποιήθηκε για την συσχέτιση δύο διακριτών 
μεταβλητών, όπως και ο κατάλληλος για μικρά δείγματα ακριβής έλεγχος του Fisher 
(Fisher’s exact test).  

Χρησιμοποιήθηκαν ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα για την γραφική 
αναπαράσταση των δεδομένων. Ο στατιστικός έλεγχος έγινε με το πρόγραμμα IBM 
SPSS Statistics 24.0 και ως επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε το α=0.05. 

 

 Β2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στη μελέτη συμμετείχαν 72 άτομα, εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ειδικά σχολεία 
του νομού Χανίων. Οι συμμετέχουσες γυναίκες ήταν η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών με ποσοστό 86,1% (n=62), ενώ η ηλικιακή κατανομή των 
συμμετεχόντων έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 45,8% (n=33) ήταν στην ηλικιακή 
ομάδα 25-30 ετών. Συνολικά το 65,2% (n=47) ήταν κάτω των 40 ετών. 

 

Πίνακας 1. Φύλο και ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων εκπαιδευτικών  

 
 n % 

Φύλο Άνδρας 10 13,9% 

Γυναίκα 62 86,1% 

Ηλικιακή 

Ομάδα 

25-30 33 45,8% 

31-40 14 19,4% 

41-50 15 20,8% 

>50 10 13,9% 
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Τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Οι μόνιμοι 
δάσκαλοι αποτελούσαν μόλις το 26,4% του δείγματος (n=19), ενώ το υπόλοιπο 
προσωπικό ήταν ειδικό ή/και έκτακτο με την κατηγορία ειδικό εκπαιδευτικό 
προσωπικό να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό 41,7% (n=30). 

Οι συμμετέχουσες/-οντες εκπαιδευτικοί είχαν χαμηλή προϋπηρεσία (0-5 έτη) με 
ποσοστό 47,2% (n=34), ενώ το 80,5% (n=34+24=58) είχε προϋπηρεσία κάτω από 10 
έτη. 

 

 

 

Πίνακας 2. Επαγγελματικά χαρακτηριστικά  

 
 n % 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

0-5 έτη 34 47,2% 

6-10 έτη 24 33,3% 

11-15 έτη 7 9,7% 

>15 έτη 7 9,7% 

Ειδικότητα Δάσκαλος 19 26,4% 

Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 30 41,7% 

Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 16 22,2% 

Άλλο 7 9,7% 
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Κίνδυνοι στο σχολείο 

Στην ερώτηση που αφορά το πότε έγινε το πιο πρόσφατο ατύχημα στο σχολείο το 
56,9% (n=41) δηλώνει μέσα στο 2018, ενώ «Δεν θυμάται» το 22,2%. (Εικόνα 1) Από 
ένα δηλωμένο ατύχημα υπήρξε το 2011, 2014 και 2015 (1,4%), ενώ το 2016 και 
2017 αναφέρονται 5 (6,9%) και 7 (9,7%) ατυχήματα αντίστοιχα.  

 
Εικόνα 1. Χρονική κατανομή ατυχημάτων  

 

Τα ατυχήματα που δηλώθηκαν από τους ερωτώμενους ήταν  κυρίως κρούσεις 52,3% 

(n=34) με τις συγκρούσεις μεταξύ παιδιών να είναι το 32,3% στο σύνολο (61,8% των 

κρούσεων) (n=21). Οι πτώσεις αφορούσαν το 33,8% (n=22) των πρόσφατων 

ατυχημάτων με το 23,1% του συνόλου (68,2% των πτώσεων) να είναι από γλίστρημα. 
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Πίνακας 3. Τύπος πρόσφατου ατυχήματος  

 

Εικόνα 2. Είδος αναφερόμενου πρόσφατου ατυχήματος  

 

Ο προαύλιος χώρος είναι ο πιο συνήθης χώρος ατυχημάτων (36,9%, n=24) με τους 
διαδρόμους να είναι η 2η πιο συνήθης επιλογή (24,6%, n=16) και την τάξη να είναι η 
3η πιο συνήθης επιλογή (15,4%, n=10). Ολες οι υπόλοιπες επιλογές κυμαίνονται σε 
ποσοστά κάτω του 10% (είσοδος/έξοδος, σκάλα και άλλος χώρος) (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3. Χώρος που έγινε το ατύχημα  

 

 

 



 33 

 

 

Ως αιτία ατυχήματος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν σε μικρό ποσοστό την απροσεξία 
τους όπως και την απροσεξία άλλων με ποσοστά 1,6% (n=1) και 7,9% (n=5) 
αντίστοιχα. Η πιο συνήθης απάντηση ήταν η «υπερβολική βιασύνη με ποσοστό 36,5 
(n=23). (Πίνακας 3). 

Τα αποτελέσματα για τα παιδιά που ενεπλάκησαν στο τελευταίο ατύχημα ήταν 
κυρίως μώλωπες και εκδορές σε ποσοστό 59,4% (n=38). Οι διακομιδές σε 
νοσοκομείο λόγω του τραυματισμού αφορούσαν το 22,2% των ατυχημάτων. 

 

Πίνακας 3. Αίτια και αποτελέσματα του πρόσφατου ατυχήματος 

 

  N % 

Αιτία 
‘ Ατυχήματος 

Απροσεξία δασκάλου 1 1,6 

Απροσεξία άλλων 5 7,9 

Υπερβολική βιασύνη 23 36,5 

Διαπληκτισμός με άλλα παιδιά 8 12,7 

Κρίσεις 16 25,4 

Άλλο 10 15,9 

Αποτελέσματα  
Ατυχήματος 

Μώλωπες/εκδορές 38 59,4 

Ανοιχτές πληγές 11 17,2 

Κατάγματα 4 6,3 

Εξαρθώσεις/Διαστρέμματα 4 6,3 

Διάσειση 1 1,6 

Άλλο 6 9,4 

Διακομιδή Δεν γνωρίζω 3 4.2 

Όχι 53 73,6 

Ναι 16 22,2 

 

Για το εάν η συχνότητα των ατυχημάτων είναι μεγάλη σε ένα ειδικό σχολείο, 
ζητήθηκε η αναφερόμενη από τους εκπαιδευτικούς συχνότητα ατυχημάτων ανά 
εβδομάδα και τα αποτελέσματα των απαντήσεων αναφέρονται στην Εικόνα 4. Η πιο 
συχνή επιλογή που έγινε από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς ήταν 3 ατυχήματα 
σε ποσοστό 38,0% (n=27). 
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Εικόνα 4. Συχνότητα κατά εκτίμηση ατυχημάτων ανά εβδομάδα σε ειδικό 

σχολείο. 

 

Η ατομική ευθύνη θεωρείται ο κυρίαρχος παράγοντας σύμφωνα με τις απαντήσεις 
που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικού (n=42, 60,0%). Οι υπόλοιπες απαντήσεις 
θεωρούν ότι είναι ευθύνη κάποιου άλλου 24,3%, είτε ότι δεν σχετίζεται με ευθύνη 
προσώπου (15,7%). Τα κοφτερά αντικείμενα 33,3%, τα παιχνίδια μικρού μεγέθους 
21,7% και οι πρίζες 10,1% είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία σε ένα σχολικό χώρο. 
(Πίνακας 4) 

 

Πίνακας 4. Ευθύνη και κίνδυνοι  

 

 N % 

Ευθύνη ποιού Ατομική ευθύνη 42 60,0 

Ευθύνη κάποιου άλλου 17 24,3 

Άλλο 11 15,7 

Επικίνδυνα σημεία Πρίζες 7 10,1 

Κοφτερά αντικείμενα 23 33,3 

Παιχνίδια μικρού μεγέθους 15 21,7 

Επικίνδυνες ουσίες 6 8,7 

Άλλο 18 26,1 

 

Η επιμόρφωση σε σεμινάρια κινδύνων (ύπαρξη, έτος παρακολούθησης, λόγοι μη 
παρακολούθησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

Ένα σημαντικό ποσοστό 67,1% (n=47) έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τα 
ατυχήματα, με το 66,7% (n=30) να το έχει κάνει την τελευταία 3 ετία (2016-2018). Οι 
λόγοι μη παρακολούθησης προγράμματος ήταν κυρίως ότι «δεν είχαν την ευκαιρία» 
(36,8%, n=8) και «δεν ήταν στο πρόγραμμα» (27,3%, n=6) (Πίνακας 5) 
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Πίνακας 5. Επιμόρφωση σε θέματα κινδύνων 

 

 N % 

Σεμινάρια Ναι 47 67,1 

Όχι 23 32,9 

Χρόνος παρακολούθησης >3ετία 15 33,3 

Μέχρι 3ετία 30 66,7 

Λόγος μη παρακολούθησης Δεν ήταν στο πρόγραμμα 6 27,3 

Δεν είχα την ευκαιρία 8 36,4 

Έχω προγραμματίσει 2 9,1 

Δεν έτυχε στο σχολείο μου 4 18,2 

'Ελλειψη χρόνου 2 9,1 

 

 

Οι προτάσεις για την βελτίωση της κατάστασης των ατυχημάτων καταγράφηκαν σε 
ανοικτή ποιοτική ερώτηση. Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν συνολικά σε 17 
απαντήσεις και στη συνέχεια επανακωδικοποιήθηκαν σε γενικότερες κατηγορίες.  

Οι κωδικοποιημένες απαντήσεις με συχνότητα μεγαλύτερη του 10% ήταν οι εξής 6:  

- Απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων (αιχμηρά, μικρά αντικείμενα) και 
επικίνδυνων ουσιών εντός και εκτός τάξης (15, 20,8%), 

- Επάρκεια προσωπικού (14, 19,4%) 

- Ασφαλής διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (13, 18,1%) 

- Βελτίωση κτιριακών υποδομών και σωστή συντήρησή τους (11, 15,3%) 

- Επαρκής επίβλεψη την ώρα των διαλειμμάτων (11, 15,3%) 

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στις πρώτες βοήθειες (9, 12,5%) 

Τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.  
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Πίνακας 6 Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση προτάσεων εκπαιδευτικών για 
πρόληψη ατυχημάτων  

 

 

Κατηγορία Κωδικοποιημένη απάντηση n % 
Κτιριακές υποδομές Ασφαλή διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου. 
13 18,1 

Βελτίωση κτιριακών υποδομών και σωστή συντήρησή 
τους. 

11 15,3 

Επαρκής εξοπλισμός κτιριακών υποδομών. 5 6,9 

Πρόληψη 

 
Απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων (αιχμηρά, 
μικρά αντικείμενα) και επικίνδυνων ουσιών εντός και 
εκτός τάξης. 

15 20,8 

Προστατευτικό δάπεδο στο προαύλιο χώρο. 2 2,8 

Επίβλεψη/επάρκεια 
προσωπικού 

 

Προσεκτικός έλεγχος του χώρου που βρίσκονται τα 
παιδιά 

3 4,2 

Επαρκή προσωπικό 14 19,4 

Επαρκή επίβλεψη την ώρα των διαλειμμάτων. 11 15,3 

Περισσότερη υπευθυνότητα από πλευράς των 
εκπαιδευτικών. 

6 8,3 

Εξειδικευμένο προσωπικό. 7 9,7 

Πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού. 2 2,8 

Επιμόρφωση 

 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στις πρώτες 
βοήθειες. 

9 12,5 

Ύπαρξή διεπιστημονικής ομάδας για τη πρόληψη 
ατυχημάτων. 

2 2,8 

Εξατομικευμένα μέτρα 
Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε μαθητή. 

3 4,2 

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό. 4 5,6 

Προστασία ευπαθών παιδιών. 3 4,2 

Απομάκρυνση και συστάσεις επιθετικών μαθητών. 
2 2,8 

  

Στην Εικόνα 5 (πάνω) παρουσιάζεται η συχνότητα των κατηγοριών όπως 
καταμετρήθηκε ως προς την εμφάνιση τους στις απαντήσεις 72 εκπαιδευτικών. Από 
τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η επίβλεψη και η επάρκεια του εκπαιδευτικού 
προσωπικού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να αλλάξει 
προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα στο σχολείο (n=36, 37,9%). Σημαντικοί 
παράγοντες επίσης θεωρείται η βελτίωση των κτιριακών υποδομών (n=21, 22,1%) 
και τα μέτρα πρόληψης (n=16,8%). 

Εάν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των φορών που αναφέρεται η κατηγορία τις 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών τότε αλλάζει έχουμε τις εξής αλλαγές. Η 
επίβλεψη/επάρκεια (προσωπικού) αυξάνει σε ποσοστό 54,4% (n=43 αναφορές), η 
πρόληψη 23,3% (n=17) είναι πιο υψηλά από τις κατηγορία κτιριακές υποδομές 
(21,5%, n=14). (εικόνα 5 κάτω) 
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Εικόνα 5. %Συχνότητα (πάνω) και σταθμισμένη %συχνότητα (κάτω) των κυρίων 

κατηγοριών μέτρων πρόληψης που δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί  

 

Η πρόσφατη επιμόρφωση ελέγχθηκε ως προς τις αναφερόμενες κατηγορίες μέτρων 
πρόληψης. Παρατηρήθηκε ότι ανεξάρτητα από την πρόσφατη ή όχι επιμόρφωση 
δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις κατηγορίες 
μέτρων «κτιριακές υποδομές» (p=0,660), πρόληψη (p=0,310), επίβλεψη/επάρκεια 
(p=0,671) και εξατομίκευση (p=0,612). Στατιστικά σημαντική διαφορά 
παρατηρήθηκε στην αναγκαιότητα επιμόρφωσης 85,7% όσων είχαν επιμόρφωση 
μετά την τελευταία 3 ετία (p=0,003). 
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Πίνακας 7. Πρόσφατη επιμόρφωση και κατηγορίες προτάσεων πρόληψης 
ατυχημάτων  

  

Επιμόρφωση   

>3ετία 

Μέχρι 

3ετία   

N % N % P 

Κτιριακές υποδομές Όχι 
9 31,0 20 69,0 

0,660 

Ναι 
6 37,5 10 62,5 

  

Πρόληψη Όχι 
13 37,1 22 62,9 

0,310 

Ναι 
2 20,0 8 80,0 

  

Επίβλεψη επάρκεια Όχι 
9 36,0 16 64,0 

0,671 

Ναι 
6 30,0 14 70,0 

  

Επιμόρφωση Όχι 
9 23,7 29 76,3 

0,003 

Ναι 
6 85,7 1 14,3 

  

Εξατομίκευση Όχι 
11 31,4 24 68,6 

0,612 

Ναι 
4 40,0 6 60,0 

  

 

Παρόμοιος έλεγχος για τις προτάσεις των εκπαιδευτικών έγινε ως προς το εάν το 
ερωτώμενο προσωπικό ήταν μόνιμο (Δάσκαλοι προς έκτακτο). Από τα 
αποτελέσματα η κατηγορία προτάσεων για επιμόρφωση διαφοροποιείται ανάμεσα 
στον τύπο προσωπικού (p=0,041) 

 

Πίνακας 8. Πρόσφατη επιμόρφωση και κατηγορίες προτάσεων πρόληψης 
ατυχημάτων  

  

Επιμόρφωση   

Μόνιμος 

Ειδικό 

προσωπικό   

N % N % P 

Κτιριακές υποδομές Όχι 
11 21,6 40 78,4 

0,148 

Ναι 
8 38,1 13 61,9 

  

Πρόληψη Όχι 
16 28,6 40 71,4 

0,432 

Ναι 
3 18,8 13 81,3 

  

Επίβλεψη επάρκεια Όχι 
7 19,4 29 80,6 

0,181 

Ναι 
12 33,3 24 66,7 

  

Επιμόρφωση Όχι 
19 30,6 43 69,4 

0,041 

Ναι 
0 0,0 10 100,0 

  

Εξατομίκευση Όχι 
16 26,7 44 73,3 

0,905 

Ναι 
3 25,0 9 75,0 
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Β3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Στην Ελλάδα, ξεκίνησαν οι σχολικές υπηρεσίες το 1910. Τα   παιδικά   ατυχήματα   

αποτελούν μείζον θέμα για τη δημόσια υγεία. Τα ατυχήματα σε παιδιά είναι η πρώτη 

αιτία θανάτων. Σχολικά ατυχήματα χαρακτηρίζονται τα ατυχήματα που συμβαίνουν 

κατά τη μετάβαση, παραμονή και αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο. Έρευνα 

που διεξήχθη το 2006 στην Ουγγαρία, εξετάζοντας παιδιά ηλικίας 11-17 ετών διαπίστωσε ότι 

το 42% από τους σοβαρότερους τραυματισμούς συνέβησαν στις αίθουσες αθλητισμού, στο 

δρόμο, στο σπίτι και στο σχολείο (Pall G, 2007).  
 Το πρόβλημα εντείνεται στα ειδικά σχολεία, όπου το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

γενικότερα με τις οδηγίες του εκπαιδευτή είτε λόγω  μειωμένης κριτικής ικανότητας είτε 

λόγω μη ικανότητας συντονισμού των κινήσεων είτε λόγω της ίδιας της  νόσου του παιδιού 

που δυσκολεύει την κατάσταση και το καθιστούν επιρρεπές σε ατυχήματα. Σε έρευνα που 

έγινε από το NHIS (Γραφείο του Εθνικού Κέντρου Υγείας των ΗΠΑ) 1997-2005 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με ορισμένες μορφές αναπηρίας έχουν σημαντικά 

υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμών από τα παιδιά χωρίς αναπηρία σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες από 1-17 ετών, αλλά οι τραυματισμοί είναι παρόμοιοι.  

Σε έρευνα των ( M Ramirez, C Peek-Asa, J F Kraus 2004) στις Ηνωμένες Πολιτείες  

τα άτομα με σωματική αναπηρία είχαν μέτρια αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού. 

Οι πτώσεις  και οι πτώσεις προκαλούμενες από άλλους μαθητές (31%) ήταν οι πιο 

συνηθισμένες εξωτερικές αιτίες  παιδικών τραυματισμών. 

Σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι πτώσεις από ύψος κατέχουν την πρώτη θέση και 

ακολουθούν τα γλιστρήματα ή παραπατήματα στο ίδιο επίπεδο (Dedoukou, 2004),  
ενώ σχετική μελέτη που έγινε στο πανεπιστήμιο Πατρών σε ειδικά σχολεία το 2016  

έδειξε σαν κυριότερο λόγω πτώσης και ατυχήματος την σύγκρουση με άλλα παιδιά 

(42%) και ακολουθούν τα γλιστρήματα. Τα αποτελέσματα συμπίπτουν με τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας όπου βλέπουμε ότι τα ατυχήματα που δηλώθηκαν από 

τους ερωτώμενους  ήταν  κυρίως κρούσεις με τις συγκρούσεις μεταξύ παιδιών να κατέχουν 

το υψηλότερο ποσοστό  των κρούσεων. Οι πτώσεις αφορούσαν τη δεύτερη πιο συχνή 

κατηγορία των πρόσφατων ατυχημάτων με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταλαμβάνουν 

τα γλιστρήματα. 

Στην έρευνά μας ο προαύλιος χώρος είναι ο πιο συνήθης χώρος ατυχημάτων με 
τους διαδρόμους να είναι η 2η πιο συνήθης επιλογή και την τάξη να είναι η 3η πιο 
συνήθης επιλογή στην έρευνά μας. Το προαύλιο του σχολείου είναι ένας χώρος που 
το παιδί περνάει τον χρόνο του διαλείμματος του. Το παιχνίδι του κυνηγητού και 
της μπάλας είναι τα πιο συνήθη αίτια παιδικών ατυχημάτων στο σχολείο, με βάση 
τη βιβλιογραφία, που όμως επιβεβαιώνεται και από την παρούσα μελέτη. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας για τα παιδιά που ενεπλάκησαν στο τελευταίο 
ατύχημα ήταν κυρίως μώλωπες και εκδορές. Οι διακομιδές σε νοσοκομείο λόγω του 
τραυματισμού αφορούσαν το 22,2% των ατυχημάτων. Στην έρευνα από το NHIS 

(Γραφείο του Εθνικού Κέντρου Υγείας των ΗΠΑ) 1997-2005 διαπιστώθηκε ότι οι 

τύποι τραυματισμών που κυριαρχούσαν στις πρώτες θέσεις ήταν οι ανοικτές πληγές, 

οι εξαρθρώσεις και τα κατάγματα. Στην έρευνα των ( M Ramirez, C Peek-Asa, J F 

Kraus 2004) οι  μώλωπες και οι εκδορές αποτελούσαν σχεδόν τα τρία τέταρτα των 

τραυματισμών όπου και  οι μισοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν στο πρόσωπο. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα συνάδουν με αυτά των ξένων χωρών. 
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Ως αιτία ατυχήματος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν σε μικρό ποσοστό την απροσεξία 
τους όπως και την απροσεξία άλλων. Η πιο συνήθης απάντηση ήταν η «υπερβολική 
βιασύνη των ίδιων των παιδιών. Μετά τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που 

περνούν τον περισσότερο χρόνο με τα παιδιά. Είναι σημαντικό να μάθουμε όλοι να 

προστατεύουμε τον εαυτό μας, να σεβόμαστε τους άλλους, να είμαστε λιγότερο 

βιαστικοί και πιο υπεύθυνοι και να χρησιμοποιούμε τη λογική μας. Οι κρίσεις των 
παιδιών φάνηκε να είναι επίσης σημαντικός παράγοντας ατυχήματος στα ειδικά 
σχολεία. Με τη σωστή ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του υπόλοιπου 
προσωπικού του σχολείου, τη σωστή φαρμακευτική αγωγή και  τη παρουσία 
νοσηλευτικού προσωπικού, ίσως θα μπορούσαν να μειωθούν αυτού του είδους τα 
ατυχήματα. Παιδιά με ειδικές ιατρικές ανάγκες έχουν τον επιπλέον κίνδυνο να 

παρουσιάσουν επιπλοκές που σχετίζονται με το νόσημά τους. Τα σχολεία θα πρέπει 

να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν ποικιλία καταστάσεων και 

γι΄αυτό χρειάζεται καλή επικοινωνία μεταξύ γονέων και σχολικού προσωπικού.  

Η απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων (αιχμηρά, μικρά αντικείμενα) και 
επικίνδυνων ουσιών εντός και εκτός τάξης, η επάρκεια προσωπικού, η ασφαλής 
διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, η βελτίωση κτιριακών υποδομών 
και σωστή συντήρησή τους, η επαρκής επίβλεψη την ώρα των διαλειμμάτων αλλά 
και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στις πρώτες βοήθειες είναι μερικές από τις 
προτάσεις για την βελτίωση της συχνότητας των ατυχημάτων στα ειδικά σχολεία 
σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η επίβλεψη 
και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 
που πρέπει να αλλάξει προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα στο σχολείο. 

Ένα σημαντικό ποσοστό 67,1%  έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τα ατυχήματα, 
(πρώτων βοηθειών) με το μεγαλύτερο ποσοστό να το έχει παρακολουθήσει την 
τελευταία 3 ετία (2016-2018). Οι λόγοι μη παρακολούθησης προγράμματος ήταν 
κυρίως ότι «δεν είχαν την ευκαιρία». Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η δημιουργία αλλά 

και παρακολούθηση σεμιναρίων πρόληψης ατυχημάτων στα σχολεία, όπως φαίνεται 

και από τις προτάσεις των ίδιων των ερωτηθέντων. 

Τέλος στα σχολεία θα πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται παρουσίαση της Πρόληψης 

Παιδικών Ατυχημάτων στο Σχολείο για να είναι αποτελεσματική, πρέπει: Να γίνεται 

κάθε χρόνο, για να είναι συνεχής και συστηματική. Να είναι προσαρμοσμένη στην 

ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

των παιδιών. Να μην είναι μόνο θεωρητική αλλά να συμπεριλαμβάνει εικόνες και 

παραδείγματα. Όσο πιο άμεσα είναι τα παραδείγματα, όπως προσωπικές εμπειρίες 

του εκπαιδευτικού και των παιδιών, τόσο πιο αποτελεσματικά είναι.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Έγινε σαφές  ότι στα σχολεία γίνεται ένας σημαντικός αριθμός ατυχημάτων, 
με πιο συχνό αποτέλεσμα αυτών τις εκδορές και τους μώλωπες.  

 Χώροι με τη μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων είναι ο προαύλιος χώρος 
και οι διάδρομοι. 

 Η βιασύνη των παιδιών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου 
ατυχήματος. 

  Οι συγκρούσεις με άλλα παιδιά συχνά καταλήγουν σε πτώση του παιδιού. 

 Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία αλλά και παρακολούθηση σεμιναρίων 
πρόληψης ατυχημάτων στα σχολεία.  

 Η ένταξη ενός μαθήματος στην υπάρχουσα σχολική ύλη είναι βέβαιο πως θα 
έπαιζε βασικό ρόλο στο να μειωθούν οι πτώσεις και τα ατυχήματα στον 
σχολικό περιβάλλοντα χώρο. 

 Η επίβλεψη και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να αλλάξει προκειμένου να 
μειωθούν τα ατυχήματα στο σχολείο 

  Η σωστή ενημέρωσή του προσωπικού μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη 
των πτώσεων. 

 Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού. 

  Η απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων (αιχμηρά, μικρά αντικείμενα) 
και επικίνδυνων ουσιών εντός και εκτός τάξης είναι απαραίτητη. 

 Σημαντικής σημασίας είναι επίσης η ασφαλής διαμόρφωση εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν την αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης   του   εκπαιδευτικού  προσωπικού πάνω στην  παροχή   
πρώτων βοηθειών   στα   σχολεία. 

  Την σημαντικότητα  καταγραφής   των απόψεων και των   στάσεων  των 
εκπαιδευτικών  σε  ότι αφορά  τους   παράγοντες  κινδύνου   που οδηγούν 
στα ατυχήματα των μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

  Τα ευρήματα της έρευνας αυτής θα βοηθήσουν στην καλύτερη ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των   εκπαιδευτικών στη σημασία της πρόληψης και  
θα   χρησιμοποιηθούν  στην  λήψη  δέσμης  αναγκαίων προληπτικών μέτρων 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα προσαρμοσμένων για εφαρμογή στα 
ειδικά σχολεία στη χώρα μας. 
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Παράρτημα 1  

Ερωτηματολόγιο  

  

Μανούσακα Αλεξάνδρα 

Τμήμα Ιατρικής 2019  

 

 
Α΄ ΜΕΡΟΣ  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

1. Φύλο;    Άνδρας            Γυναίκα     

 

 

2. Ηλικία;     25-30            31-40              41-50               >50  ετών 

 

 

3. Επαγγελματική εμπειρία σε ειδικά σχολεία;  

 

0-5            6-10                11-15            >15  έτη 

 

 

 4. Σε ποια ειδικότητα ανήκετε;  

 

Δάσκαλος           Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό            Ειδικό βοηθητικό προσωπικό    

 

Άλλο  _______________________ 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

5. Πότε ήταν το πιο πρόσφατο ατύχημα που συνέβη σε μαθητή σας; 

  Ημέρα: _____   Μήνας: _____  Έτος  ______ 

 

6. Τι είδους ήταν το πιο πρόσφατο ατύχημα που συνέβη σε μαθητή σας;  

 o  Πτώση από γλίστρημα 

 o  Πτώση από σκάλα 

 o  Σύγκρουση με άλλο παιδί  

 o  Πρόσκρουση με σταθερή επιφάνεια  

 o  Άλλο, διευκρινίστε_______________________________ 

 

 7. Σε ποιο χώρο του σχολείου συνέβη ακριβώς αυτό το ατύχημα; 

 o  Στην τάξη 

 o  Στους διαδρόμους 

 o  Στην σκάλα  

 o  Στο προαύλιο  

 o  Στην είσοδο – έξοδο του σχολείου 

 o Άλλο, διευκρινίστε_______________________________ 

 



 44 

 

 

8. Ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε το ατύχημα;  

o Απροσεξία του διδάσκοντα  

o Απροσεξία άλλων  

o Υπερβολική βιασύνη 

o Διαπληκτισμός με άλλα παιδιά 

o Κρίσεις   

o Άλλο, διευκρινίστε_______________________________ 

 

9. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του ατυχήματος;   

o Μώλωπες / εκδορές  

o Ανοιχτές πληγές  

o Κατάγματα  

o Εξαρθρώσεις/ Διαστρέμματα  

o Διάσειση  

o Άλλο, διευκρινίστε_______________________________ 

 

10. Χρειάστηκε να μεταφερθεί μαθητής σε εξωτερικά ιατρεία ή για νοσηλεία  

στο νοσοκομείο;  ΝΑΙ                    ΟΧΙ     

 

11. Πόσο συχνά είναι κατά την εκτίμηση σας τα ατυχήματα σε ένα ειδικό 

σχολείο;  

 

     <1             1            2-3               4-5              >5 την εβδομάδα 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ  

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

12. Σε ένα ειδικό σχολείο τις περισσότερες φορές τα ατυχήματα συμβαίνουν με: 

 o Ατομική ευθύνη (αυτοτραυματισμός) του ίδιου του παιδιού  

 o Ευθύνη κάποιου άλλου 

 o Άλλο, διευκρινίστε_______________________________  

 

13. Κατά τη γνώμη σας ποιο είναι το πιο επικίνδυνο αντικείμενο στο σχολείο;  

 o Πρίζες  

 o Κοφτερά αντικείμενα 

 o Παιχνίδια μικρού μεγέθους  

 o Επικίνδυνες ουσίες (π.χ. φάρμακα, απορρυπαντικά)  

 o Άλλο, διευκρινίστε_________________________ 

 

 14. Έχετε παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα-σεμινάρια πρώτων βοηθειών;    

  ΝΑΙ        ΟΧΙ    

 

 15. Αν ναι, πότε ήταν η τελευταία φορά;  Μήνας: _____  Έτος  ______  

 

 16. Αν όχι, για ποιο λόγω; (διευκρινίστε)  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  
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 17. Τι προτάσεις έχετε να κάνετε για την πρόληψη ατυχημάτων;  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 
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