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Τα ςχολεία απαιτείται πλζον 
να εντάξουν ςτα ετιςια 
προγράμματά τουσ ςχζδια 
δράςθσ για τθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ κεομθνιϊν, 
ατυχθμάτων, αςκενειϊν, 
κακϊσ και τρομοκρατικϊν 
ενεργειϊν.



Πολλές χώρες, σε Εθνικό επίπεδο 

έλαβαν πολιτικές αποφάσεις, 

θέσπισαν σχετικό νομικό πλαίσιο 

και θεσμοθέτησαν υπηρεσίες για 

αποτελεσματική διαχείριση των 

κρίσεων που απειλούν τα 
σχολεία. 



Όχι αυτή η Φώρα



•Αυτοκτονία μαθητή ή άλλου 

μέλους της εκπ/κής κοινότητας

•Θάνατος μαθητή ή άλλου 

μέλους της

Παραδείγματα κρίσεων σε σχολεία:



•οβαρός τραυματισμός

•Υυσική καταστροφή: σεισμός, 

τσουνάμι, πυρκαγιά, πλημμύρα 

Παραδείγματα κρίσεων σε σχολεία:



•Κακοποίηση, φτώχεια, πόλεμος

•Παραβατική  συμπεριφορά, 

ναρκωτικά, σεξ

Παραδείγματα κρίσεων σε σχολεία:



Είναι ζνα 
ναρκωτικό που 
ζκανε τθν 
εμφάνιςθ του το 
2013 και 
κοςτίηει μόνο 3-
5 δολάρια.

Flakka: Το ναρκωτικό που «ξεπζραςε» 
ςε επικινδυνότθτα τθν κοκαΐνθ



•Θυματοποίηση, επιθετικότητα,

•Εισβολή οπλισμένου στο 

σχολείο 

Παραδείγματα κρίσεων σε σχολεία:



τα ςχολεία πρζπει 
να δίνουν ακριβείσ 
πλθροφορίεσ για το 
κζμα αυτό ςτουσ 
μακθτζσ



Αυτό δίνει στο μαθητή 

την αίσθηση ότι το 

σχολείο είναι ένα 

ασφαλές καταφύγιο το 

οποίο παρέχει 

προστασία από 

πιθανούς κινδύνους.





Εύλογα, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα κατά

πόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι έτοιμο

στο να διαχειριστεί έγκαιρα και

αποτελεσματικά τις κρίσεις που πλήττουν ή
που αναμένεται να πλήξουν τα σχολεία μας.



Οι θγζτεσ, όταν καλοφνται να λάβουν 
αποφάςεισ ςε ςτρεςογόνεσ ςυνκικεσ και 
αςτακι περιβάλλοντα, αντιδροφν με τρόπο 
ενςτικτϊδθ και ςυχνά αδιευκρίνιςτο.
Με απλά λόγια, γνωρίηουν (τι κάνουν), αλλά 
δε γνωρίηουν γιατί (κάνουν τθ ςυγκεκριμζνθ 
επιλογι).



ορίζεται η μεθοδολογία που 

περιλαμβάνει:

•συγκεκριμένο σχέδιο, 

•οργάνωση, 

•καθοδήγηση, και 

•έλεγχο κατά την περίοδο  πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά από μια καταστροφή

Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο



Είναι σημαντικό κατά την αντιμετώπιση 

μιας κρίσης στο σχολείο να κυριαρχεί η 

ηρεμία και ο έλεγχος.

Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο



Ποια σχολεία αντιμετωπίζουν καλύτερα 

τις κρίσιμες καταστάσεις; 

•Ετοιμότητα

•Καλή συνεργασία

•χολεία με σαφείς

προαποφασισμένους κανόνες



Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων 

Επικεφαλής της Επιτροπής Διαχείρισης 

Κρίσεων πρέπει:

• Να διαχειριςτεί τισ τραυματικζσ καταςτάςεισ, και 

ωσ θγζτθσ και ωσ άτομο. 

• Να παίρνει γριγορεσ αποφάςεισ. 

• Να μεταδίδει ςτουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ και τθν 

τοπικι κοινωνία τθν αίςκθςθ τθσ δφναμθσ και τθσ 

υπευκυνότθτασ. 



Επικεφαλής της Επιτροπής 

Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει:

• Να ζχει εκπαίδευςθ και αν είναι δυνατόν 
και εμπειρία ςτθ διαχείριςθ κρίςεων. 
• Να ζχει άριςτεσ επικοινωνιακζσ 
δυνατότθτεσ. 
• Να ξζρει πολφ καλά το ςχολείο. 



zaxaroyla•Να μπορεί να ςυντάξει τθν
Ανακοίνωςθ Καταγραφισ των 
Γεγονότων τθσ Κρίςθσ.

Επικεφαλής της Επιτροπής 

Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει:



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



τα παιδιά έχουν την ανάγκη

•να πιστεύουν πως ο κόσμος 

γύρω τους διαθέτει μια 

στοιχειώδη δομή

•σταθερότητα και λογική



τα παιδιά πρέπει να

•μεγαλώνουν 

συναισθηματικά ασφαλή 

και με αυτοπεποίθηση

•να μπορούν να 

ονειρεύονται και να 

ελπίζουν



Είναι απαραίτθτο εμείσ 

•να τα προςτατζψουμε από τθ 
βία και τον παραλογιςμό τθσ 

μάηασ



ΕΤΦΑΡΙΣΩ 


