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Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση της 

ενδοσχολικής βίας στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το πεδίο έρευνας της διπλωματική εργασία με τίτλο «Ο ρόλος της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας στο σύγχρονο δημοτικό 

σχολείο» αφορά τις έννοιες της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της ενδοσχολικής βίας, 

καθώς και τη συσχέτισή τους με άλλους παράγοντες του σχολικού χώρου και της 

εκπαίδευσης γενικότερα. 

Η προτεινόμενη μελέτη - έρευνα στοχεύει να διερευνήσει μια σειρά ζητημάτων που 

αφορούν τα αίτια, τις μορφές και τους τρόπους αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 

στα πολυπολιτισμικά δημοτικά σχολεία, εστιάζοντας στο ρόλο των διευθυντών σε 

αυτήν τη διαδικασία.  

Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα με 

επιπτώσεις σε ατομικό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, η μελέτη 

στοχεύει να διερευνήσει τον ρόλο των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική ηγεσία όσον 

αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει μια 

ακόμα συμβολή στην κατανόηση τόσο του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και 

του τρόπου με τον οποίο αυτό εκφράζεται στα πλαίσια του πολυπολιτισμικού 

δημοτικού σχολείου, όσο και μια συμβολή στην κατανόηση της σημασίας της 

ηγεσίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Για τον λόγο αυτό, η μελέτη αναμένεται 

να συμβάλει τόσο σε επίπεδο διερεύνησης των παραπάνω ζητημάτων, όσο και σε 

επίπεδο εντοπισμού εκείνων των στρατηγικών, των τεχνικών και των προγραμμάτων 

αντιμετώπισης του φαινομένου, από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν σχολεία και 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί που βρίσκονται σε θέση ανάγκης για την αντιμετώπιση 

παρόμοιων προβλημάτων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ενδοσχολική βία, εκπαιδευτική ηγεσία, ηγέτης, διευθυντής, δάσκαλος 
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The role of educational leadership in dealing with school violence in 

modern primary school 

ABSTRACT 

This thesis is entitled "The role of educational leadership in dealing with school 

violence in modern primary school". This work evidently refers to the concepts of 

educational leadership and school violence in their content and to match them with 

other players in the area of school and education in general. 

The proposed study - research aimed to investigate a number of issues relating to the 

causes, forms and ways of dealing with school violence in multicultural primary 

schools, focusing on the role of managers in this process. The phenomenon of school 

violence is a very serious issue with implications at the individual, educational and 

wider social level. Thus, the study aims to investigate the role of those involved in 

educational leadership in addressing the phenomenon. In this way, the study will 

provide a further contribution to the understanding both of the phenomenon of school 

violence, and how it is expressed in the multicultural elementary school, and a 

contribution to the understanding of the importance of leadership in addressing the 

phenomenon. That’s why, the study is expected to contribute both in investigating 

these issues, and in terms of identifying those strategies, techniques and programs to 

tackle the phenomenon, from which can benefit schools and educational institutions, 

which are able need to address similar problems. 

 

Key Words: school violence, educational leadership, leader, manager, teacher. 
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