
Ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο 
Προετοιμασίας και Παρέμβασης σε 

Περίπτωση που Προκύπτουν Κρίσεις 
στη Σχολική Μονάδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019



Πριν Κατά τη διάρκεια Αμέσως μετά
Μερικές μέρες έως 

εβδομάδες
Μήνες ή χρόνια μετά

Προετοιμασία
• Εκπαίδευση 
• Ασκήσεις 
• Σχεδιασμός

Άμεση πρόληψη
• Προστασία από 

κινδύνους

• Ελαχιστοποιείστε την 
έκθεση στον κίνδυνο

• Εξασφαλίστε όρους 
πραγματικής ασφάλειας

Σχεδιασμός
• Ομάδα διαχείρισης

κρίσης
• Ανάπτυξη καταλόγου 

διαθέσιμων πόρων
• Χρηματοδότηση
• Εντοπισμός 

πληθυσμών υψηλού 
κινδύνου

• Δομές υποστήριξης
• Προσδιορισμός 

κατάλληλου χώρου 
διαμονής/καταφυγίου

• Δημιουργία 
συστήματος 
επικοινωνίας

• Σχεδιασμός υλικών για 
τον εντοπισμό των 
ατόμων που 
ανταποκρίνονται στην 
κρίση

• Δημιουργείστε ένα 
σύστημα ανάλυσης
της πληροφορίας

• Σχέδιο διαχείρισης 
τυχόν θανάτων

• Ιατρική βοήθεια

Ιατρική παρέμβαση
• Παροχή πρώτων βοηθειών
• Απομόνωση των 

περιστατικών

• Διασφαλίστε τη θεραπεία 
των προϋπαρχουσών
καταστάσεων

Συστήματα υποστήριξης
• Επανένωση/ Βοήθεια από 

οικεία πρόσωπα

• Επανένωση με δασκάλους
και φίλους

• Επιστροφή στο σχολείο

Ψυχολογική παρέμβαση
• Πρώτη ψυχολογική 

βοήθεια

• Πρώτη ψυχολογική 
βοήθεια

• Απολογισμός των ομάδων 
διαχείρισης κρίσεων

• Ψυχοθεραπεία
• Πρόληψη κρίσεων -

προετοιμασία

• Προετοιμασία για 
αποτροπή της κρίσης

• Υποστήριξη μιας 
επετειακής αντίδρασης

• Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογική εκπαίδευση
• Δημιουργία ομάδων 

ψυχολογικής εκπαίδευσης
• Εκπαίδευση ατόμων για 

παροχή φροντίδας
• Ενημερωτικά φυλλάδια

• Δημιουργία ομάδων 
ψυχολογικής 
εκπαίδευσης

• Εκπαίδευση ατόμων για 
παροχή φροντίδας

• Ενημερωτικά φυλλάδια

• Προετοιμασία για την 
επέτειο

• Εκπαίδευση ατόμων 
για παροχή φροντίδας

• Ενημερωτικά φυλλάδια

Αξιολόγηση του κινδύνου
• Αρχική αξιολόγηση

• Ατομική αξιολόγηση
• Διαδικασίες παραπομπής
• Αξιολόγηση του

ευρύτερου σχολικού
πλαισίου

• Ατομική αξιολόγηση

Ρουτίνες και μνημόνια
• Συμμετοχή σε ρουτίνες
• Δημιουργία μνημονίων

• Συμμετοχή σε ρουτίνες
• Εφαρμογή μνημονίων



Σύσταση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων

Διευθυντής/ντρια

Αρχηγός ομάδας

Σύνδεσμος 
με το 

προσωπικό

Σύνδεσμος 
με τους 
γονείς

Κοινωνικός 
λειτουργός

Σύνδεσμος 
με τη 

κοινότητα

Ψυχολόγος Άλλα μέλη



Προτεινόμενα κριτήρια για την επιλογή 
των μελών της ομάδας

Τα μέλη πρέπει:

• Να έχουν την εμπιστοσύνη των μαθητών και του προσωπικού

• Να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν ήρεμοι σε 

καταστάσεις έντασης και να λαμβάνουν αποφάσεις

• Να είναι εφοδιασμένοι με τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες

• Να είναι ευαίσθητοι στα συναισθήματα και τις ανάγκες των 

άλλων



Προτεινόμενα μέλη της ομάδας και ρόλοι (1)
Ο αρχηγός της ομάδας

Ρόλοι:

• Καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας και επιβλέπει το σχέδιο παρέμβασης και το σχέδιο 
υποστήριξης

• Είναι υπεύθυνος για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της 
κρίσης

• Παρακολουθεί και συντονίζει την πορεία της παρέμβασης και της υποστήριξης 

Καθήκοντα:

• Επαληθεύει τις πληροφορίες από τις διάφορες πηγές, αν αυτό απαιτείται

• Διατηρεί επαφή με το διευθυντή για να σχεδιάζει και να αναθέτει εργασίες

• Είναι σύνδεσμος με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις άλλες υπηρεσίες για την 
παροχή υποστήριξης

• Συγκαλεί συσκέψεις με τα μέλη της ομάδας κρίσης και διευκολύνει την εφαρμογή 
των σχεδίων παρέμβασης και υποστήριξης

• Συμβουλεύει τους συνδέσμους Προσωπικού και Γονέων σχετικά με την υποστήριξη 
που πρέπει να παρασχεθεί

• Συντονίζει τον τρόπο επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

• Αξιολογεί τα σχέδια παρέμβασης και υποστήριξης



Ρόλοι:

• Συντονίζει την υποστήριξη προς το προσωπικό ως προς τη διαχείριση 
της κρίσης

Καθήκοντα:

• Διατηρεί τηλεφωνικό αρχείο και φόρμες καταγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
και 2) και διευκολύνει τη χρήση τους όποτε χρειαστεί

• Υποστηρίζει το διευθυντή στο να συγκαλεί συσκέψεις με το 
προσωπικό

• Ενημερώνει το προσωπικό για την τρέχουσα κατάσταση

• Φροντίζει για την υποστήριξη του δασκάλου της τάξης που έχει 
ανάγκη βοήθειας

• Προετοιμάζει και διανέμει υλικό και έγγραφα

Προτεινόμενα μέλη της ομάδας και ρόλοι (2)
Ο Σύνδεσμος με το Προσωπικό



Ρόλοι

• Συντονίζει την υποστήριξη προς την οικογένεια του θύματος

• Συντονίζει την επικοινωνία με τους γονείς

Καθήκοντα

• Επικοινωνεί με την οικογένεια του θύματος και παρέχει την 
απαραίτητη υποστήριξη

• Επικοινωνεί με τους γονείς και τους μαθητές, όπου αυτό 
απαιτείται

• Προετοιμάζει και διανέμει την επιστολή προς τους γονείς

• Ανταποκρίνεται στα αιτήματα των γονέων και κανονίζει 
συναντήσεις γονέων, αν απαιτείται

Προτεινόμενα μέλη της ομάδας και ρόλοι (3)
Ο Σύνδεσμος με τους Γονείς



Ρόλοι: 

• Συνεργάζεται με εξωσχολικούς πόρους με σκοπό να παρέχει υποστήριξη στο 
σχολείο, τους μαθητές και το προσωπικό

Καθήκοντα:

• Συντάσσει έναν επικαιροποιημένο κατάλογο τοπικών πόρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παραπομπής σε διάφορες 
υπηρεσίες υποστήριξης

• Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συνδέσμους για να διαπιστώσει αν 
χρειάζεται να κληθεί εξωτερική βοήθεια

• Παραπέμπει ή βοηθάει στην παραπομπή μαθητών, γονέων ή μελών του 
προσωπικού στις υπηρεσίες υποστήριξης

• Διατηρεί επαφή με τις υπηρεσίες υποστήριξης μετά την παραπομπή με σκοπό 
να συντονιστεί με άλλα μέλη της ομάδας σχετικά με τη συνέχεια της 
υποστήριξης στα άτομα που προαναφέρθηκαν

Προτεινόμενα μέλη της ομάδας και ρόλοι (4)
Ο Σύνδεσμος με την Κοινότητα



Ρόλοι: 

• Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές και το 
προσωπικό

Καθήκοντα

• Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες υποστήριξης για να παράσχει 
συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές ή το προσωπικό, 
όπως απαιτείται και να παραπέμπει άτομα στις υπηρεσίες 
υποστήριξης, όταν απαιτείται

• Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό, όταν 
απαιτείται

• Προσφέρει υποστήριξη σε γονείς που το έχουν ανάγκη

Προτεινόμενα μέλη της ομάδας και ρόλοι (5)
Ο Κοινωνικός Λειτουργός



Ρόλοι: 

• Παρέχει επαγγελματική συμβουλευτική και υποστήριξη 

Καθήκοντα

• Παρέχει επαγγελματική συμβουλευτική στην ομάδα 
διαχείρισης κρίσεων με σκοπό να  αξιολογηθεί η επίδραση 
της κρίσης και να αναπτυχθεί μια στρατηγική διαχείρισης της 
κρίσης και ένα σχέδιο υποστήριξης

• Παρέχει ατομική ή ομαδική συμβουλευτική σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη και βοηθάει το σχολείο να 
οργανώσει διαδικασίες υποστήριξης, μετά την κρίση

• Παρέχει συναισθηματική υποστήριξη στο προσωπικό, όταν 
χρειάζεται

Προτεινόμενα μέλη της ομάδας και ρόλοι (6)
Ο Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος



Ρόλοι: 

• Παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη στην υλοποίηση των 
σχεδίων παρέμβασης και υποστήριξης 

Καθήκοντα:

• Ορίζουν κατάλληλους χώρους για διάφορες χρήσεις και 
γνωστοποιούν αυτό στα υπόλοιπα μέλη (παράρτημα 4)

• Βοηθούν στην προετοιμασία και τη διανομή υλικού και 
εγγράφων προς ενημέρωση

• Εξοικειώνονται με όλες τις διαδικασίες 

• Ασκούν καθήκοντα γραμματείας

• Βοηθούν τα άλλα μέλη στα καθήκοντά τους, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο

Προτεινόμενα μέλη της ομάδας και ρόλοι (7)
Άλλα μέλη



Μια επισκόπηση της δουλειάς της ομάδας διαχείρισης κρίσης: Εργασίες και Υπεύθυνοι 

Εργασία Υπεύθυνος Άλλα άτομα
1 Επαλήθευση της πληροφορίας Ο αρχηγός της ομάδας Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει το 

θύμα
2 Ενημέρωση της ιεραρχίας Ο Διευθυντής του σχολείου
3 Έκτακτη σύγκλιση της ομάδας διαχείρισης κρίσης Ο αρχηγός της ομάδας Ο Διευθυντής του σχολείου

4 Σύνδεση με τις εξωτερικές υπηρεσίες για υποστήριξη Ο σύνδεσμος με την  κοινωνία
Ο κοινωνικός λειτουργός

Όλο το προσωπικό

5 Σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων και παροχή 
συναισθηματικής υποστήριξης

Ο σύνδεσμος προσωπικού
Ο διευθυντής του σχολείου

Τα μέλη της ομάδας
Ο κοινωνικός λειτουργός
Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος

6 Υποστήριξη προς τους μαθητές 
1. Ανακοινώσεις προς τους μαθητές Ο διευθυντής

Ο δάσκαλος της τάξης
2. Φροντίδα για επιπλέον υποστήριξη προς τους 
μαθητές που την έχουν ανάγκη

Ο Κοινωνικός Λειτουργός Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος

7 Υποστήριξη προς τους γονείς
1. Ενημέρωση γονέων για την κρίση Ο σύνδεσμος με τους γονείς Ο κοινωνικός λειτουργός

Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος
2. Συνάντηση γονέων Ο σύνδεσμος με τους γονείς Ο κοινωνικός Λειτουργός
3. Επικοινωνία και υποστήριξη της οικογένειας του 
θύματος

Ο σύνδεσμος με τους γονείς Ο εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

8 Προετοιμασία για την επικοινωνία με τα ΜΜΕ Ο Διευθυντής του σχολείου Ο αρχηγός της ομάδας 

9 Ανασκόπηση των διαδικασιών μετά το τέλος της κρίσης

1. Οργάνωση συνάντησης αξιολόγησης  και 
σχεδιασμός δράσεων που έπονται της κρίσης

Ο αρχηγός της ομάδας Τα μέλη της ομάδας
Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος

2. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αντίδρασης 
στην κρίση

Ο αρχηγός της ομάδας Ο Διευθυντής του σχολείου
Τα μέλη της ομάδας



Διάγραμμα παρέμβασης και υποστήριξης σε περίπτωση κρίσης

Επαλήθευση της πληροφορίας

Ενημέρωση των ιεραρχικά αρμοδίων

Σύγκλιση της ομάδας διαχείρισης κρίσης (υπόδειγμα 5)

Αρχική αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης

Σχεδιασμός της παρέμβασης και της υποστήριξης

προσωπικό 

(παράρτημα 7-8)_

μαθητές

(παράρτημα 9-13)

γονείς 

(παράρτημα 14-16)

ΜΜΕ

(παράρτημα 17)

τοπική κοινότητα

(παράρτημα  3)

• Σύγκλιση συλλόγου 
διδασκόντων

• Ομαδική 
συμβουλευτική 

• Υποστήριξη
• Σύσκεψη 

αξιολόγησης

• Ανακοίνωση των 
γεγονότων στους 
μαθητές

• Παροχή ατομικής / 
ομαδικής 
συμβουλευτικής 
υποστήριξης

• Ανακοίνωση των 
γεγονότων στους 
γονείς

• Συνάντηση γονέων
• Επικοινωνία με την 

οικογένεια του 
θύματος

• Ανταπόκριση στα 
αιτήματα των ΜΜΕ

• Παραπομπή 
σε εξωτερικές 
υπηρεσίες

Αξιολόγηση και περαιτέρω ενέργειες (παράρτημα 18-19)


