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Παραδείγματα κρίσεων:
 Αυτοκτονία μαθητή ή άλλου μέλους της

εκπ/κής κοινότητας, απόπειρα αυτοκτονίας
 Θάνατος μαθητή ή άλλου μέλους της εκπ/κής

κοινότητας
 Σοβαρός τραυματισμός
 Φυσική καταστροφή: σεισμός, τσουνάμι, 

πυρκαγιά, πλημμύρα κ.ο.κ.
 Κακοποίηση, φτώχεια, πόλεμος
 Θυματοποίηση, επιθετικότητα, παραβατική

συμπεριφορά, ναρκωτικά, σεξ
 Εισβολή οπλισμένου στο σχολείο κ.ο.κ.



Τι είναι κρίση

 Η κρίση είναι ένα σημαντικό
απρόβλεπτο γεγονός, μια απειλή, που
μπορεί να ανακύψει σε έναν οργανισμό
χωρίς προειδοποίηση και απαιτεί άμεση
αντιμετώπιση.

 Επισήμανση: Συνήθως δεν υπάρχει η
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση
τέτοιων γεγονότων.



Τα 4 στάδια της κρίσης

 Πρόδρομη φάση της κρίσης – οι οιωνοί
 Εκδήλωση της κρίσης – κορύφωση
 Στάδιο επιπτώσεων
 Στάδιο ύφεσης-επίλυσης



Διαχείριση Κρίσεων (Crisis
Management)

 Είναι το σύνολο των προληπτικών, 
παρεμβατικών και συντονιστικών
ενεργειών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
από μια ανεπιθύμητη κατάσταση με
στόχο την αποτροπή ή άμβλυνση της
κρίσης και της αντιμετώπισης των
αποτελεσμάτων



Κάλλιον το προλαμβάνειν
ή το θεραπεύειν

(Ιπποκράτης)



Έρωτήματα για τις απαιτούμενες
ενέργειες των στελεχών εκπ/σης
 Ποιες οι ειδικότερες ευθύνες – δράσεις

που θα πρέπει να αναλάβουν τα
στελέχη εκπαίδευσης ως προς:

 Α) την πρόληψη
 Β) τη διασφάλιση της ετοιμότητας των

σχολικής μονάδας
 Γ) την καθοδήγηση – συντονισμό

αντιμετώπισης κρίσεων
 Δ) την μετά την κρίση υποστήριξη



Προτεινόμενες ενέργειες
στελεχών εκπαίδευσης
 Έλεγχος διοίκησης για σχεδιασμό –

εφαρμογή ΠΣΕΑ, τήρησης μέτρων
ασφαλείας σχολικού χώρου

 Επιμόρφωση - παρακίνηση στην
κατεύθυνση: λήψη προληπτικών
μέτρων, πρώτες βοήθειες, διαχείριση
προβλημάτων συμπεριφοράς, σχολικό
κλίμα, συνεργασία σχολείου –
οικογένειας κ.ο.κ. 



Σχέδιο διαχείρισης κρίσεων σε
επίπεδο Σχολικής Μονάδας

Περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις:

 Πρόληψη
 Προετοιμασία
 Ανταπόκριση
 Ανάκαμψη



Παράγοντες αποτελεσματικής
διαχείρισης

 Ετοιμότητα του σχολείου
 Γνωστική και συναισθηματική επάρκεια των

εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας
 Καλή συνεργασία με δομές
 Καλή συνεργασία με γονείς (επαρκή στοιχεία για

την οικ. κατάσταση/υγεία των μαθητών)
 Καλή συνεργασία μεταξύ διευθυντή-

εκπαιδευτικών
 Δραστηριότητες που προωθούν την αίσθηση

του ανήκειν
 Σχολεία με σαφείς προαποφασισμένους κανόνες



Ο αποτελεσματικός διαχειριστής
κρίσεων εκπ/κός

 Σαφείς κανόνες / προαποφασισμένοι από κοινού με τους μαθητές

 Βλέπει τον μαθητή ως ολότητα, βλέπει τα θετικά και τα αρνητικά, 
προσπαθεί να παίρνει την θέση του μαθητή για να εξηγήσει/ 
αιτιολογήσει την συμπεριφορά του

 Αφήνει όσο το δυνατόν στην άκρη το ναρκισσισμό του / δεν
αμπαρώνεται πίσω από την ιδέα υπεροχής του έναντι στον μαθητή

 Φιλικός αλλά όχι φίλος

 Χρησιμοποιεί την ποινή σαν συνέπεια και όχι σαν τιμωρία, πάντα
κατόπιν προειδοποίησης

 Αφού θέσει την ποινή και τελειώσει το περιστατικό δεν το κρατάει
για πάντα, αλλά αφού το συζητήσει ξεκινάει την επαφή με τον
μαθητή σαν άγραφος πίνακας.

 Αποτελεί πρότυπο για τον μαθητή, ειδικά για αυτόν τον μαθητή που
δεν έχει σταθερά ή επαρκή πρότυπα στο σπίτι

 Διαθέτει λίγο χρόνο για να περάσει μαζί με τους μαθητές στο
διάλειμμα ή στην εκδρομή



Ενέργειες – σχέδιο πρόληψης –
αντιμετώπισης κρίσης
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ

ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΣΕΑ)
 Εντοπισμός πιθανών κινδύνων –

απειλών (ενδογενών – εξωγενών)
 Συγκρότηση ομάδων πρόληψης –

αντιμετώπισης
 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση

σχολικής κοινότητας – γονέων –
φορέων

 Τακτική άσκηση – ενημέρωση



Παραδείγματα προληπτικών
μέτρων ασφαλείας

 Σχέδιο απομάκρυνσης από το σχολικό
κτίριο σε περίπτωση σεισμού –
τσουνάμι

 Ασφάλιση ηλεκτρικών πριζών –
ηλεκτρολογικού υλικού – τζαμιών-
ντουλαπών, 

 Παράθυρα, σκάλες, κ.ο.κ. 


