
Δόμητρα Μακρό, ΠΕ 80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 



Τι είναι κρίςη; 

Έλα γεγνλόο, έλα ζπκβάλ πνπ επεξεάδεη κεγάιν 

αξηζκό αηόκσλ θαη έρεη επηπηώζεηο ζηελ πγεία, 

ζηελ αζθάιεηα θαη/ή ζηε ζεηηθή θνηλσληθή & 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξώπσλ. 



Ταξινομήςεισ τησ κρίςησ:  
(cf. Liedemann & Caplan) 

• Eξελικτικές 
 Εκεύνα τα γεγονότα που ςχετύζονται  με τη μετϊβαςη  

από  το ϋνα εξελικτικό ςτϊδιο ςτο ϊλλο. 
• 2. 
• Περιστασιακές 

Αρχύζουν ξαφνικϊ και μοιϊζουν να ξεςπούν από το 
πουθενϊ. Μπορούν να επηρεϊςουν μια ολόκληρη 
κοινότητα. 

 



Κατηγορίεσ και παραδείγματα γεγονότων κρίςησ 

• Απειλητικϊ γεγονότα: για τη ζωό αςθϋνεια/ 
τραυματιςμόσ  

• Επαπειλούμενοσ θϊνατοσ και /ό τραυματιςμόσ 
• Βύαιοσ ό και απροςδόκητοσ θϊνατοσ 
• Πρϊξεισ πολϋμου 
• Φυςικϋσ καταςτροφϋσ 
• Γεγονότα προκαλούμενα από τον 

ϊνθρωπο/βιομηχανικϋσ καταςτροφϋσ 
 

 

 

 

 



Παραδείγματα από τη ςχολική κοινότητα 

• Ένα ατύχημα με ςοβαρούσ τραυματιςμούσ 

• Θϊνατοσ μαθητό ό μϋλουσ του προςωπικού 

• Μια απόπειρα αυτοκτονύασ 

• Μύα καταςτροφό ςτην κοινότητα 

• Τρομοκρατικό απειλό ό επύθεςη 

• Βύα κατϊ των ςυμμοριών 

 



Στόχοι παρζμβαςησ ςτη κρίςη 

• 1. Να προςτατευτεύ το θύμα τησ κρύςησ από 
οποιοδόποτε ςτρεςογόνο παρϊγοντα  

• 2. Να βοηθηθεύ το θύμα να οργανώςει και να 
κινητοποιόςει το δύκτυο υποςτόριξόσ του 
(0ικογϋνεια & κοινότητα) 

• 3.  Να διευκολυνθεύ το θύμα, - όςο το δυνατόν 
περιςςότερο-, ςε ϋνα προ-κρύςησ επύπεδο 
λειτουργύασ 



Η «διαχείριςη κρίςησ» ςτο Σχολείο 

 
• Τα ςχολικϊ ςυςτόματα χρειϊζεται να εύναι 

προετοιμαςμϋνα να αντιμετωπύςουν όλα τα εύδη 
κρύςεων, τόςο εκεύνα που μπορούν να 
προβλϋψουν, όςο εκεύνα που δεν μπορούν. 

• Επομϋνωσ, πρϋπει να εκπονόςουν ςχϋδια 
εκτϊκτου ανϊγκησ, ώςτε διαμϋςου αυτών να 
αντιμετωπύζονται περιςταςιακϊ οι κρύςεισ. 

 



  
Οι μεγϊλεσ ομϊδεσ 
μπορεύ να 
αναςτεύλουν την 
ανταλλαγό των 
απόψεων και να 
παρεμποδύςουν την 
ϋκφραςη των 
ςυναιςθημϊτων. 

Συνύςταται να 
υπϊρχουν δύο ό 
περιςςότερα μϋλη 
του προςωπικού για 
κϊθε 10 μαθητϋσ.  

 Διαδικαςίεσ παρζμβαςησ ςτην κρίςη:  
ομαδική ςυμβουλευτική 

• Έλαξμε: ηε πξώηε ζρνιηθή κέξα αθόηνπ 

ζα  έρεη πεξαησζεί ην γεγνλόο ηεο 

θξίζεο   

• Οκάδεο ζρεηηθά νκνηνγελείο. 

• Σν κέγεζνο λα θπκαίλεηαη από 15 έσο 30 

καζεηέο.   

• Καζνδεγνύκελε επηθνηλσλία πνπ 

εληζρύεη ηε θπζηνινγηθόηεηα ησλ 

αληηδξάζεσλ ζηελ θξίζε.  



Καθοριςμόσ προτεραιοτήτων 

1. Δθηίκεζε ησλ αλαγθώλ 

2. Δθπόλεζε ελόο δνθηκαζηηθνύ  ζρεδίνπ ή ελόο 

ζρεδίνπ εξγαζίαο 

3. Αλάπηπμε θαη πηνζέηεζεο κηαο  πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ  

4. Δθαξκνγή κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ελόο  πιάλνπ 

δνθηκώλ 

5. Δθπαίδεπζε κεκνλσκέλσλ κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηνπ ρνιείνπ 



Στοιχεία ενόσ ςχεδίου 
1.  Καθοριςμόσ των ςτόχων και ςκοπών, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των αποτελεςμϊτων 

2. Καθοριςμόσ μιασ ςειρϊσ αναγκαύων διαδικαςιών 
όταν προκύψει η κρύςη 

3. Διευκρύνιςη των ρόλων των μελών τησ ομϊδασ 

4. Καθοριςμόσ του πωσ θα ςυντονύζεται, θα 
εποπτεύεται και θα αξιολογεύται η ομϊδα 
διαχεύριςησ κρύςεων 

5. Καθοριςμόσ μιασ ςειρϊσ προςδοκιών 

6. Απόδοςη κινότρων για ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα 

 



Στοιχεία ενόσ ςχεδίου 

6. Συζότηςη αναφορικϊ με το τι, πότε, πού και πώσ 
θα τηρούνται τα πρακτικϊ και οι αναφορϋσ 

7. Προτϊςεισ για τροποποιόςεισ των εγκαταςτϊςεων 

8. Καθοριςμόσ ενόσ χρονοδιαγρϊμματοσ για την 
εφαρμογό του προγρϊμματοσ διαχεύριςησ  τησ 
κρύςησ  

9. Επεξόγηςη των ςημεύων επαφόσ που θα ϋχει το 
πρόγραμμα διαχεύριςησ τησ κρύςησ με ϊλλα 
προγρϊμματα ςτο Σχολεύο 

1ο. Καθοριςμόσ μιασ ςειρϊ διαδικαςιών για την 
αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ  



Ο ςχεδιαςμόσ 

Υλικϊ Διαδικαςύεσ 



Κατάλογοσ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςησ κρίςεων 

Οριςμόσ 
ςυντονιςτό & 
αναπληρωτό 
διαχεύριςησ 
κρύςεων 

Οριςμόσ 
ςυντονιςτό και 
αναπληρωτό 
παρϋμβαςησ  

(εμψυχωτόσ 

Οριςμόσ 
ςυνδϋςμου με 
ΜΜΕ 

& αναπληρωτό 

Οριςμόσ 
ςυνδϋςμου με 
υπηρεςύεσ 
αςφϊλειασ 

& αναπληρωτό 

Οριςμόσ 
ςυνδϋςμου με 
ιατρικϋσ 
υπηρεςύεσ 

& αναπληρωτό 



Ετοιμότητα ςτη κρίςη 
1. Έγγραφα και υλικά 
2. Λεπτομερή χάρτη του Σχολείου 
3. Πλήρεσ ςετ  των κλειδιών του Σχολείου 
4. Τρζχοντα κατάλογο των εγγεγραμμζνων μαθητών   
 

• Πξόβιεςε γηα εξγαιεηνζήθε 

• Πξνζδηνξηζκόο  ρώξσλ 

1. Υώξνη αηνκηθήο & νκαδηθήο παξέκβαζεο 

2. Υώξνη αλακνλήο 

3. Βάζε επηρεηξήζεσλ  

• Σειέθσλν 

1. Γηα ηνλ ηύπν ή ΜΜΔ 

2. Γηα γνλείο 

3. Έθηαθηεο αλάγθεο 

3. Σειεθσληθό «δέληξν» ζε όιν ην πξνζσπηθό 



Τηλεφωνικό 
«Δϋντρο» 

ϋκτακτησ ανϊγκησ 

Διευθυντόσ 

Υποδιευθυντόσ Α 

Εκπαιδευτικόσ Χ Γραμματϋασ 

Υποδιευθυντόσ Β 

Εκπαιδευτικόσ Ψ 



Οδηγίεσ τηλεφωνικοφ δζντρου 

• Όηαλ ιακβάλεηαη έλα κήλπκα, γξάςηε ην αθξηβώο όπσο ην ιάβαηε. 

Ξαλαδηαβάζηε ην ζε απηόλ πνπ ζαο θαιεί γηα αλ βεβαησζείηε όηη είλαη 

αθξηβέο  

• Σειεθσλήζηε ζην  άηνκν πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο από θάησ από ην δηθό 

ζαο όλνκα ζην «δέληξν». Πείηε ηνπ λα πάξεη κνιύβη θαη ραξηί. Εεηήζηε 

ηνπ λα γξάςεη ην κήλπκα. 

• Εεηήζηε από ην άηνκν πνπ ζαο θάιεζε λα ζαο μαλαδηαβάζεη ην κήλπκα, 

ώζηε λα βεβαησζείηε όηη ειήθζεη ζσζηά 

• Αλ ην «άηνκν, αθξηβώο θάησ από ην όλνκά ζαο δελ είλαη δηαζέζηκν, 

παξακεξίζηε ην όλνκά ηνπ θαη θαιέζηε ην επόκελν όλνκα πνπ βξίζθεηαη 

από θάησ ζην δηθό ζαο «θιαδί». πλερίζηε λα επηθνηλσλείηε κε ηα άηνκα 

πνπ δελ θαηαθέξαηε λα βξείηε. Αλ είζηε ην ηειεπηαίν άηνκν ζην δηθό ζαο 

«θιαδί» βεβαησζείηε όηη θαιέζαηε είηε ην Γ/ληε είηε ηνλ Τπνδηεπζπληή 



Κατάλογοσ τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ κρίςεων 

Προζδιορίζηε ηα γεγονόηα θαη εθηηκήζηε ην βαζκό ηνπ αληίθηππνπ ζην ρνιείν 

Ειδοποιήζηε ηο ζσνηονιζηή ηης παρέμβαζης, ηε Γηεύζπλζε ή γξαθείν 

ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο, ηηο άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ηηο νηθνγέλεηεο 

Καθορίζηε ποιες πληροθορίες πρόκειηαι να μοιραζηείηε κε:  

α) καζεηέο, β) γνλείο/ θνηλόηεηα, γ) πξνζσπηθό, δ) ΜΜΔ,  (Θπκεζείηε δηθαίσκα 

απνξξήηνπ) 

Ανακοίνωζη : 

α) γξαπηή, β) ζπγθέληξσζε, γ) ηειεθσλήκαηα, δ) ζπλειεύζεηο γνλέσλ/ 

θνηλόηεηαο, ε) παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε  

Παρέμβαζη (αηνκηθέο, ζε κηθηέο νκάδεο, ζηελ ηάμε). Δληνπηζκόο 

καζεηώλ/ηξηώλ πςεινύ θηλδύλνπ. πλεδξίαζε πξνζσπηθνύ 

Πραγμαηοποίηζη αναθοράς ζηο ηέλος κάθε ημέρας. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

κέξηκλα γηα πξνζσπηθά αληηθείκελα καζεηή/ηξηαο, επηκλεκόζπλεο ηειεηέο 



                                                       Τι ϋγινε; ...                                                Πηγϋσ  

    Ποιοι ενεπλϊκηςαν .....,                            πληροφόρηςησ 

Πωσ ενεπλϊκηςαν .... 

Πωσ ςυνϋβη ....... 

Τι προκϊλεςε τη κρύςη ..... 

Πότε ςυνϋβη ...... 

Ποια εύναι  η πρόγνωςη για εμπλεκομϋνουσ ........ 

Άλλεσ πληροφορύεσ και πηγϋσ γεγονότων ............ 

Πρωτόκολλο δεδομένων της κρίσης 

Ημερομηνύα  ...... Συντονιςτόσ ........ 

 Περύληψη των γνωςτών γεγονότων 
 



Τύποσ 
κρύςησ 

Σοβαρότητα 
τησ κρύςησ 

Αριμόσ 
εμπλεκομϋνων 

ατόμων 

Πιθανό 
επύπεδο 

παρϋμβαςησ 
ςτη κρύςη 

• Διαχεύρηςη ςε επύπεδο 
Περιφϋρειασ 60+ 

• Διαχεύριςη ςε επύπεδο Δ/νςησ 20-
60 

• Διαχεύριςη ςε επύπεδο 
Σχολεύου 6-19 

• Παραδοςιακϊ μϋςα 
διαχεύριςησ 0-5 



Διαχείριςη τησ τάξησ μετά από μια κρίςη 

• Οη αληηδξάζεηο θάζε αηόκνπ είλαη κνλαδηθέο  

• Ο πιήξεο έιεγρνο όισλ ησλ αληηδξάζεσλ  ζηελ θξίζε δελ είλαη απαξαίηεηα 

απνηειεζκαηηθόο, θαη ζίγνπξα  δελ είλαη θπζηνινγηθόο. 

• Οη αληηδξάζεηο ζηελ θξίζε κπνξεί λα δεκηώζνπλ ζεκαληηθά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ λα δηαρεηξηζηεί κηα ηάμε 

• Γελ είλαη εύθνιε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ζηελ θαλνληθή ξνπηίλα 

• Σα  παηδηά  ζα ρξεηαζηνύλ επαλεηιεκκέλεο επθαηξίεο λα επαλεμεηάζνπλ απηό 

πνπ ζπλέβε.  ΔΞΑΗΡΔΖ: ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ, ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ ΣΗ ΛΔΠΣΟΜΔΡΗΔ 

• Ζ ύπαξμε δνκήο είλαη θαζεζπραζηηθή. Καιό είλαη  ε ελζσκάησζε, ζην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα, δξαζηεξηνηήησλ  ζρεδηαζκέλσλ λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά   

• Αλάιεςε δξάζεο 

• Αλαγλσξίζηε ελδείμεηο ςπρηθήο αλαζηάησζεο θαη θάληε παξαπνκπέο όηαλ 

είλαη απαξαίηεην. 



Δπραξηζηώ πνιύ  
Γήκεηξα Μαθξή, ΔΔ ΠΔ 80 Οηθνλνκίαο 

makridemetra@gmail.com 


