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Με τι θα ασχοληθούμε…  
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• ένα συναισθηματικά φορτισμένο σημαντικό 

γεγονός ή μια ριζική αλλαγή  

• μια ασταθής ή κρίσιμη περίοδος γεγονότων η 

οποία μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες 

(αρνητικές ως επι το πλείστον ) 

• μια κατάσταση που έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο 

σημείο εξέλιξης 

Τι συνιστά κρίση  
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• απόπειρα αυτοκτονίας μαθητών ή προσωπικού 

• έντονη διαμαρτυρία, ατομική ή ομαδική, 

μαθητών ή προσωπικού 

• άσκηση βίας σε μαθητή ή μέλος του 

προσωπικού  

• σεξουαλική παρενόχληση 

• εγκληματική δραστηριότητα 

• έκτακτη ανάγκη που αφορά την υγεία (AIDS, 

επιδημίες, κ.λπ.) 

Παραδείγματα κρίσεων  
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• πυρκαγιά ή έκρηξη 

• σχολικό ατύχημα 

• απειλή για βόμβα 

• φυσική καταστροφή (π.χ. πλημμύρα) 

• διακοπή ρεύματος 

 

και πολλά άλλα… 
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Παραδείγματα κρίσεων  



Είναι ένα απλό περιστατικό 

ή το ξεκίνημα μιας ΚΡΊΣΗΣ; 
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Σε μια κατάσταση κρίσης, θα αντιδράσουμε 

σύμφωνα με τον τρόπο που είμαστε οργανωμένοι, 

προετοιμασνένοι και εκπαιδευμένοι (?). 

 

Το να γνωρίζει τι να κάνει (ή/και τι να μην κάνει) 

κανείς, σε μια κατάσταση κρίσης, συνιστά διαφορά 

μεταξύ χάους και ηρεμίας, ή σε ακραίες 

περιπτώσεις μεταξύ ζωής και θανάτου. 

 

2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 7 

Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια κρίση? 



• η ταχεία δράση  
o μειώνει τις συνέπειες 

o μειώνει τη διάρκεια της κρίσης και οδηγεί στην 

ταχύτερη εκτόνωσή της 

• δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί κάθε πιθανή 

κρίση 

• η προετοιμασία αντιμετώπισης των κρίσεων 

αποτελεί σημαντικό εχέγγυο για την καλύτερη 

αντιμετώπισή τους  (δομή, διαδικασία, 

καθοδήγηση) 
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Αλήθειες για τη διαχείριση κρίσεων 



• οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται με βάση τα 

μοναδικά/κυρίαρχα στοιχεία των περιστατικών 

που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 

• εκτός από τη γνώση, η διαίσθηση μπορεί να 

παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 

κρίσεων 

• άμεση υποστήριξη των θυμάτων, με συμπόνια 

και κατανόηση (προτεραιότητα) 

• να είστε προετοιμασμένοι ... κακά πράγματα 

συμβαίνουν 
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Αλήθειες για τη διαχείριση κρίσεων 



 

• Άρνηση:  
o "Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό" 

• Θυμός:  
o "Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;"   

o "Πώς μπορεί κάποιος να έχει κάνει κάτι 

 τέτοιο;" 

• Πανικός 

• Ανησυχία 
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Στο ξεκίνημα της κρίσης…. 



 

• Σχέδιο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης / κρίσεων 
o ορίζει τη δομή & τους μηχανισμούς για 

επιχειρησιακή απόκριση 

o κατανέμει  ρόλους & ευθύνες στο προσωπικό 

o προσδιορίζει συντονισμένες ακολουθίες ενεργειών 

στα πιο συχνά εμφανιζόμενα περιστατικά 
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Συστατικά στοιχεία ορθής διαχείρισης κρίσεων 



• Ομάδα αντιμετώπισης/διαχείρισης κρίσεων 

 

• Εκπαίδευση/προετοιμασία 

o η προετοιμασία και η γνώση του τι πρέπει να 

γίνει αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμα στοιχεία 

o η διατήρηση της ετοιμότητας συντελεί 

αποφασιστικά στην έγκαιρη και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων 
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Συστατικά στοιχεία ορθής διαχείρισης κρίσεων 



• Η επικοινωνία 

 

... αποτελεί το θεμέλιο κάθε προσπάθειας 

κατάστρωσης και εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης 

κρίσεων και επαναφοράς στην ομαλότητα 
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Συστατικά στοιχεία ορθής διαχείρισης κρίσεων 



Τα συχνότερα λάθη…. 

• δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι ρόλοι (έλλειψη σαφήνειας) 

και δεν έχουν μοιρασθεί κατάλληλα οι υπευθυνότητες (εγγυάται 

σύγχυση και πανικό)  

• περιορισμός της επικοινωνίας εξαιτίας του φόβου 

νομικών/δικαστικών συνεπειών  

• ανυπαρξία σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων 

• μη δοκιμασμένο σχέδιο 

• έλλειμα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης  

• τα μέσα ενημέρωσης ενημερώνονται πρώτα και όχι το 

προσωπικό 

• έλλειψη συνολικής στρατηγικής για τα μέσα ενημέρωσης  
(ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου; ποια είναι τα βασικά μηνύματα;) 
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• προσδιορισμός της μορφής και προετοιμασία 

δομημένου γραπτού σχεδίου 

(αναθεώρηση/επικαιροποίηση τυχόν υπαρχόντων σχεδίων 

αντιμετώπισης κρίσεων) 

 

• ανασκόπηση/ενσωμάτωση των υφιστάμενων 

πολιτικών σχετικά με την επικοινωνία και τη 

διαχείριση κρίσεων 
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Σημαντικά βήματα για προληπτικό σχεδιασμό 

αντιμετώπισης κρίσεων 



Σημαντικά βήματα για προληπτικό σχεδιασμό 

αντιμετώπισης κρίσεων 

• διαχωρισμός του σχεδίου σε διαχειρίσιμα τμήματα  

 ( κρίση που είναι πιθανότερο να συμβεί - βήματα 

 δράσης για κάθε μια – απόδοση ρόλων - πιθανές 

 εκβάσεις/ εμπόδια – στρατηγικές) 

• δημιουργία ομάδων με συγκεκριμένους ρόλους και 

αρμοδιότητες  

• δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με τοπικούς 

οργανισμούς/θεσμούς  και υπηρεσίες 
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Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων 

• Πρόληψη 

 μείωση της πιθανότητας/συχνότητας κρίσεων 

• Ετοιμότητα 

 γρήγορη, συντονισμένη και αποτελεσματική αντίδραση 

• Αντιμετώπιση 

 καλά σχεδιασμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

• Εκτόνωση/ανάκτηση της κανονικότητας 

         γρήγορη επιστροφή στην καθημερινή ρουτίνα και στους  

 συνήθεις ρυθμούς της 
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• Τι συνέβη?  

 Αποφύγετε τη χρήση περιγραφής  που οδηγεί σε 

 εντυπωσιασμό ή καταλήγει σε παραπλανητικά 

 συμπεράσματα 

• Παράλειψη πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την αντιγραφή πράξεων/γεγονότων. 

• Ποιος/οι εμπλέκεται/κονται?  

 Χρησιμοποιείστε γενικούς όρους, εκτός αν τα πρόσωπα 

 είναι δημόσια. 

• Ο τρόπος με τον οποίο συμμετείχαν τα άτομα να αναφέρεται 

επίσης με γενική φρασεολογία. 
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Μερικές χρήσιμες συμβουλές  
Τι πρέπει να γνωστοποιηθεί (και πώς) σε μια κρίση; 



 

Μερικές χρήσιμες συμβουλές  
Τι πρέπει να γνωστοποιηθεί (και πώς) σε μια κρίση; 

• Που συνέβη το περιστατικό? Πότε συνέβη?  

 Να είστε συγκεκριμένοι. 

• Αποφύγετε απαντήσεις του τύπου «δεν το σχολιάζω». Αυτό 

υποδηλώνει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. 

• Είναι εντάξει να πείτε "δεν ξέρω" ή "δεν έχω αυτήν την 

απάντηση τώρα, θα σας ενημερώσω μόλις έχω νεότερα" 

• Να είστε ειλικρινείς και να επιδεικνύετε τα πραγματικά σας 

συναισθήματα. 
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Μερικές χρήσιμες συμβουλές  
Αντιμετωπίστε τις προσπάθειες εντυπωσιασμού των μέσων 

ενημέρωσης 

• Διευκρινίστε τους λόγους και το περιεχόμενο της 

συνέντευξης. 

• Αντιδράστε εάν η συνέντευξη αποσκοπεί στον εντυπωσιασμό 

ή σας μεταφέρει μακριά από το μήνυμα που θέλετε να 

μεταφέρετε και την εστίασή σας. 

• Αποφύγετε να παίξετε το παιχνίδι του «ποιος φταίει». 

• Αποφύγετε συνεντεύξεις που επικεντρώνονται σε πρόσωπα 

που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας. 
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Μερικές χρήσιμες συμβουλές  
Αντιμετωπίστε τις προσπάθειες εντυπωσιασμού των μέσων 

ενημέρωσης 

• Να είστε επιφυλακτικοί με τις ζωντανές εκπομπές. Έχετε 

πολύ λίγο έλεγχο πάνω στο θέμα της συνομιλίας. 

• Αποφύγετε επαναλαμβανόμενες και υπερβολικές συνεντεύξεις 

σχετικά με τα γεγονότα. 

• Στόχος σας είναι να επικεντρωθείτε στην επούλωση, να 

επιστρέψετε στο φυσιολογικό ... να προχωρήσετε. 
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Σας ευχαριστώ για την παρουσία  

και την προσοχή σας... 
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