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Σχολικό Έτος 2022-23 

  

Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων 

Περιφερειακή Δ/νση Α`βάθμιας & Β`βάθμιας Εκπ/σης 

Δυτ. Θεσσαλονίκης 

23Ο  Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

 

Γενικός Υπεύθυνος 

Εμμανουηλίδης Κων/νος  Δ/ντής 

Ομάδα Σύνταξης  του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης : 

Εμμανουηλίδης Κων/νος  (Δ/ντής) 

Δούμκου Φωτεινή ΠΕ 70 

Τσουλφάς Γεώργιος ΠΕ 70 

Εγκρίθηκε με βάση την υπ.  αριθμ. 8/7-9-2022  Πράξη του Συλλόγου 
Διδασκόντων  
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Σύσταση ομάδας πρόληψης και αντιμετώπισης 
κρίσεων 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφερειακής Δ/νσης  Α/βάθμιας & Β/βάθμιας 
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου 
Πρόληψης και διαχείρισης Κρίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ορίστηκε 
τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν α) ο Διευθυντής του σχολείου και β) 
δύο Εκπαιδευτικοί. 

 

Αρμοδιότητες Ομάδας Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

 Συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνουν η Ομάδα 
Συντονισμού ή η Οργανωτική Ομάδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ή η Ομάδα Υποστήριξης σε επίπεδο 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

 Ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για φαινόμενα 
εμφάνισης συγκρούσεων και πρόδρομα φαινόμενα κρίσεων. Ενημερώνουν την 
ομάδα Υποστήριξης σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για επείγοντα 
περιστατικά εμφάνισης κρίσεων. 

 Σχεδιάζουν, υλοποιούν και διαχέουν δράσεις αποτροπής εμφάνισης κρίσεων 
στην οργάνωση της σχολικής ζωής. Ενδεικτικές δραστηριότητες: εκπαιδευτικά 
προγράμματα ή σχέδια εργασίας και αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας 
σχολικής τάξης, εκδηλώσεις ενίσχυσης της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, 
προσκλήσεις ειδικών επιστημόνων στο σχολείο κ.ά.). 

 Διοργανώνουν ενδοσχολικές συναντήσεις-συζητήσεις των μελών του συλλόγου 
διδασκόντων με θέμα τη διάχυση νέων γνώσεων και την παρουσίαση/ανάδειξη 
πρακτικών πρόληψης. Εισηγούνται σχετικά θέματα σε τακτική παιδαγωγική 
συνάντηση του συλλόγου διδασκόντων. Προετοιμάζουν παιδαγωγικές 
συναντήσεις π.χ. σύνταξη κανονισμού  λειτουργίας του σχολείου, συμβόλαια 
σχολικής τάξης, πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων, εκπαιδευτικό υλικό, 
βιβλιογραφικές ενημερώσεις, δημοσιευμένες εμπειρίες, καλές πρακτικές κ.ά. 

 Διοργανώνουν ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις για τους γονείς 
των μαθητών/τριών του σχολείου. 

 Προτείνουν υποστηρικτικούς φορείς επιλέγοντας από τους διαθέσιμους 
στην περιοχή του σχολείου, οι οποίοι εντάσσονται στον κατάλογο των 
υποστηρικτικών φορέων της Δ.Ε. 
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 Συλλέγουν τις καλές πρακτικές και επιμελούνται τις αναρτήσεις συμβάντων 
στο ιστολόγιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

 Σε επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων είναι σημαντική η 
έγκαιρη διάγνωση και η ταχεία παρέμβαση ώστε να αποτρέπεται η 
κλιμάκωση του φαινομένου. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο: 

Α) κάθε σχολική μονάδα να διαμορφώνει από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς, με τη 

συμβολή και σύμπραξη όλων των συμμετεχόντων (Σύλλογο Διδασκόντων, 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητές, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.), ένα 
ορισμένο πλαίσιο διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών που 
άπτονται της ασφάλειας και υγείας των μαθητών, της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού και των φυσικών καταστροφών. 

Β) Σε περιπτώσεις που η σχολική μονάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί μια 
κατάσταση είναι απαραίτητο να ζητείται καταρχήν η συνδρομή της Ομάδας 
Υποστήριξης της αντίστοιχης Διεύθυνσης και στη συνέχεια, εφόσον δεν 
επιλυθεί-διευθετηθεί το πρόβλημα να ζητείται η συνδρομή της Οργανωτικής 
Ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τι συνιστά «κρίση»; 
Ως κρίση ορίζεται ένα απρόβλεπτο, απειλητικό γεγονός που ίσως και να είναι 
αναμενόμενο, ενώ υπάρχει ελάχιστος χρόνος για λήψη αποφάσεων. 

Η Διαχείριση Κρίσεων είναι το σύνολο των μέτρων τα οποία στοχεύουν στην 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από ένα γεγονός, όπως επίσης και η 
διαδικασία πρόληψης, μείωσης ή ακόμα και επίλυσης κρίσεων. 

 

Κρίση στο σχολικό περιβάλλον 
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Ως  κρίση στο σχολικό περιβάλλον ορίζεται : 
1. Είσοδος στο σχολείο απρόσκλητου ενήλικα που κινείται απειλητικά 
2. Ενδοσχολική βία - Συγκρούσεις /συμπλοκές μαθητών στον αύλειο χώρο   
3.  Όταν ξεσπά κρίση στην τάξη 
4. Αντιμετώπιση τραυματισμών μαθητών 
5. Ειδικές περιπτώσεις μαθητών με διάφορες παθήσεις –επιληψία, διαβήτη κλπ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ            
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
1.Είσοδος στο σχολείο απρόσκλητου εξωσχολικού * που 
κινείται απειλητικά 

* Εξωσχολικοί-οποιοσδήποτε μπαίνει στο χώρο του σχολείου χωρίς άδεια ή 
χωρίς να εξασφαλίσει άδεια κατά την είσοδό του 
 

Προληπτικά: 
 Προστατεύονται οι χώροι με κιγκλιδώματα/περιφράξεις. 
 Ελέγχονται οι είσοδοι/έξοδοι του σχολείου. 
 Πλήρης εφαρμογή της εφημέρευσης. 
 Χρήση κινητού τηλεφώνου για άμεση βοήθεια (από άλλους εκπαιδευτικούς με 

δομημένο σχέδιο/τρόπο αντίδρασης ή από την Αστυνομία αν χρειάζεται). 
 Γνώση όσο το δυνατό περισσότερο, των ονομάτων των μαθητών μας. 
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Α. Εάν εισέλθουν εξωσχολικοί στο σχολείο χωρίς επιθετική 
συμπεριφορά: 

 
 Προσεγγίζουμε τους εξωσχολικούς με ήρεμο, σταθερό και ευγενικό τόνο, ρωτάμε 

το όνομά τους και γιατί βρίσκονται στο σχολείο. 
 Εξηγούμε ότι απαγορεύεται να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και τους 

ζητούμε να αποχωρήσουν. 
 Δεν απαντάμε σε οποιοδήποτε εριστικό σχόλιο. 
 Ζητούμε σταθερά και ήρεμα από τους μαθητές, να πάνε στις τάξεις τους:     

«Παιδιά, σας παρακαλώ, πηγαίνετε στις τάξεις σας!» 
 Επαναλαμβάνουμε σταθερά, χωρίς να χάσουμε την ψυχραιμία σας την ίδια 

οδηγία, χωρίς οργή, μέχρι οι μαθητές να ακολουθήσουν τις υποδείξεις μας. 
 Δεν ανταποκρινόμαστε σε προκλητικά σχόλια από οποιονδήποτε. 
 Δεν τους απειλούμε! Η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ εκρηκτική και επικίνδυνη. 
 Αποφεύγουμε λεκτικές ή σωματικές επιθέσεις! Η κατάσταση μπορεί να βγει εκτός 

ελέγχου για εσάς, τους μαθητές σας, αλλά και για εκείνους. 
 Είναι λιγότερο ζημιογόνο να έρθουν εξωσχολικοί, παρά να γίνει συμπλοκή για να 

φύγουν. 
 Να θυμάστε ότι οι εξωσχολικοί έχουν το προβάδισμα της ανωνυμίας τους και την 

πιθανότητα ασυνέπειας/ατιμωρησίας στις πράξεις τους. 
 Στους εξωσχολικούς μιλήστε ήρεμα και σταθερά και ζητήστε τους με καλό τρόπο 

να φύγουν. Χρησιμοποιήστε το χαμόγελο και το προσεκτικό χιούμορ. Είναι πιο 
εύκολο να υπακούσουν, αν χαλαρώσουν μαζί σας, παρά όταν σας νιώσουν 
επιθετικούς. 

 Συνοδέψετέ τους χωρίς να τους αγγίξετε μέχρι την έξοδο του σχολείου.  
Ευχαριστήστε τους που συνεργάστηκαν. 
 

 

Β. Εξωσχολικοί και συμπλοκή 

 Ειδοποιήστε τον Δ/ντή 
 Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας και καλέστε τον εφημερεύοντα για να 

κληθεί η αστυνομία. 
 Ασφαλίστε τους μαθητές στις τάξεις τους. 
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2.Ενδοσχολική βία - Συγκρούσεις /συμπλοκές μαθητών στον 
αύλειο χώρο  - Όταν ξεσπά κρίση στην τάξη 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
Σε περίπτωση καυγά/συμπλοκής 

 
 Στοχευμένη εφημέρευση. 
 Κινούμαστε διακριτικά κοντά και μαζί με τους μαθητές. 
 Είμαστε σε μικρές ομάδες στα σημεία πιθανών χώρων έντασης και συμπλοκής 

(αυλή, κυλικείο, κερκίδες, απόμερους χώρους). 

 Μεταφορά κινητού και σφυρίχτρας. 
 

Μάθετε να εντοπίζετε τα πρώιμα σημάδια: 
 Φήμες 
 Συσπείρωση ομάδων 
 Συγκέντρωση σε απόμερους χώρους του σχολείου 
 Προηγούμενη ένταση στην τάξη ή στην αυλή 
 Σφιγμένα πρόσωπα, σφιγμένες γροθιές 
 Έντονο, βλοσυρό ή οργισμένο βλέμμα 
 Αδυναμία υπακοής-επικέντρωση με στόχο την επίθεση 
 Αλλαγή και έντονη κινητικότητα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση ή γύρω από 

το κτίριο του σχολείου 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Σε περίπτωση καυγά/συμπλοκής 

 
Αντίδραση σε δομημένα πρώτα σημάδια: 
 Ειδοποιήστε τον Διευθυντή και εφημερεύοντα, οι οποίοι ενεργοποιούν το 

μηχανισμό άμεσης αντίδρασης, δηλαδή την έκτακτη παρουσία και εφημέρευση 
όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Καθορισμένο άτομο είναι σε ετοιμότητα να καλέσει την Αστυνομία. 
 Καθορισμένα/εκπαιδευμένα άτομα προσεγγίζουν άμεσα και προσεκτικά τους 

μαθητές που παρουσιάζουν ένταση. 
 Εφαρμόζουν το μοντέλο παρέμβασης των 4 βημάτων: Ακρόαση, Ενσυναίσθηση, 

Δέσιμο, Εμπιστοσύνη. 
 
Άμεσες ενέργειες: 
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 Ενημερώστε το καθορισμένο άτομο για την ενεργοποίηση του μηχανισμού 
διαχείρισης κρίσης. 

 Άμεση παρουσία όλου του προσωπικού σε όλους τους χώρους του σχολείου 
 Κτύπημα κουδουνιού για να μπουν οι μαθητές στην τάξη. 
 Όλοι οι διδάσκοντες της επόμενης περιόδου, προσέρχονται στην αυλή και 

οδηγούν τους μαθητές στην τάξη τους 
 Καθορισμένος αριθμός του προσωπικού απομακρύνει το ακροατήριο. 
 Καθορισμένος αριθμός από το προσωπικό, προσπαθεί να διαλύσει τον καυγά 

χωρίς να μπει ανάμεσα στους μαθητές. 
 

(Αν χρειάζεται, και νοουμένου ότι επιλέξετε να παρέμβετε στο χωρισμό των 
συγκρουόμενων, μην μπείτε ανάμεσα στους μαθητές γιατί πιθανόν να σας 
κτυπήσουν κατά λάθος πάνω στο μένος της συμπλοκής). 
 
 Τραβήξτε τους εμπλεκόμενους μαθητές από την μέση τους προς τα πίσω. Μην το 

κάνετε μόνοι σας, αλλά με τη βοήθεια άλλων εκπαιδευτικών, που θα 
συγκρατήσουν τον απέναντι μαθητή. 

Μη ζητήσετε από άλλους μαθητές να τους χωρίσουν γιατί μπορεί να τραυματιστούν 
και αυτοί! Δεν είναι ευθύνη των μαθητών, να χωρίζουν μαθητές που έχουν πιαστεί 
στα χέρια. 

 
Φροντίδα στον μαθητή που έχει εμπλακεί σε καυγά/σύγκρουση : 

 Αφού χωρίσετε τους μαθητές, πάρτε τους αμέσως σε διαφορετικά μέρη. 
 Φροντίστε τους αν είναι τραυματισμένοι. 
 Μην τους επιτεθείτε, μην τους ανακρίνετε, μην τους απειλήσετε με τιμωρία-δεν 

είναι η ώρα για αυτό το θέμα. 
 Όλες οι προσπάθειές σας, να έχουν κατευναστικό χαρακτήρα με στόχο να τους 

ηρεμήσετε. Δώστε τους νερό, μιλήστε τους ψύχραιμα, ήρεμα, σταθερά και με 
συμπόνια. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεται να τους βοηθήσετε να κατεβάσουν την 
ένταση και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το πετύχετε. 

 
 Ευθύνη των μαθητών/θεατών , είναι να μην ενισχύουν ή να εξωθούν άλλους 

μαθητές σε χειροδικίες, κοροϊδίες, καυγάδες, εκδικήσεις και αντεκδικήσεις. 

 

Όταν ξεσπά κρίση στην τάξη: 
 
Όταν ο μαθητής γίνεται επιθετικός-  
αναγκαία πρώτα μέτρα: 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: PiQnJiR-_VsdI0rVMNezGg Σελίδα: 10/16



Σχ.έτος 

2022-23 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

                                                  23ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 
11 

 Η διαχείριση της δύσκολης συμπεριφοράς δε γίνεται μπροστά από ακροατήριο. 
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 

 Η καλή διαχείριση του τμήματος αφορά στον καταρτισμό ρεαλιστικού Σχεδίου 
Δράσης και -στην ετοιμότητα και εφαρμογή πλάνου καθημερινής διαχείρισης: 45 
λεπτά μάθημα χωρίς διακοπές για προσωπικές παρατηρήσεις, γενικές σύντομες 
υπενθυμίσεις, γρήγορη επαναφορά στο μάθημα, διαχείριση μαθητή μόνου του, 
μετά το μάθημα για 2 λεπτά και στις αμέσως επόμενες δύο μέρες για μεγαλύτερα 
θέματα επανόρθωσης/αποκατάστασης. -στην ετοιμότητα διαχείρισης 
κατάστασης κρίσης: ψυχραιμία, διατήρηση ήρεμου και σταθερού τόνου, 
σύντομες οδηγίες, απομάκρυνση ακροατηρίου, χρήση των μικρών ονομάτων, 
κάλεσμα σε βοήθεια, διατήρηση (σε όσο το δυνατότερο περισσότερο βαθμό) της 
ασφάλειας. Μην μπείτε ανάμεσα στους μαθητές αν πιαστούν στα χέρια. Μην 
απειλείτε, μην προκαλείτε. 

 
Επιθετικός μαθητής στην τάξη 
 
 Εντοπίστε τα πρώιμα σημάδια πριν εξελιχθεί το περιστατικό σε κρίση: ένταση, 

ύφος, στάση, τρόπος και επιλογή καθίσματος. 
 Επιλέξτε να μην μπείτε σε διάλογο με το μαθητή. 
 Αφήστε τον να καθίσει ήσυχα στη θέση του για όλο το μάθημα. 
 Εάν ενοχλεί:  
    1. Υπενθυμίστε (προς) όλη την τάξη ότι δε μιλούμε και δε   διακόπτουμε. 

2. Βάλτε τους αμέσως δραστηριότητα και κυκλοφορήστε ανάμεσά τους, όταν 
φτάσετε κοντά του χαμογελάστε του ή αγγίξτε τον απαλά στον ώμο ή 
3. Συνεχίστε το συντομότερο το μάθημα. 
4. Εάν συνεχίζει, μιλήστε του ήρεμα και σταθερά: “Αντρέα μου, γρήγορα πίσω στο 
μάθημά μας», κάντε μικρή παύση με σοβαρότητα και συνεχίστε αμέσως το 
μάθημά σας. 
5. Διαχειριστείτε το μαθητή στο τέλος, όχι μπροστά σε ακροατήριο, σύμφωνα με 
τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές. 
 

 
 

Εάν υπάρχει συμπλοκή στην τάξη: 
 

 Μείνετε ήρεμοι!! Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια! 
 Προετοιμάστε τον εαυτό σας, ότι μπορεί να σας συμβεί μια μέρα και είναι 

καλύτερα να γνωρίζετε τι θα κάνετε. Παίξτε το σενάριο και τη διαχείρισή σας, 
κάποιες φορές στο μυαλό σας. 
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 Να θυμάστε ότι η ζωή επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς μετά από μια 
κρίση. Επίσης ότι μια κρίση στην τάξη, μπορεί να μη σας συμβεί ποτέ, ή το πολύ 
μια-δυο φορές. 

 Όσο περισσότερο διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και δράσετε άμεσα, τόσο 
μειώνεται η πιθανότητα ζημιάς/βλάβης. 

 Μην προκαλείτε το μαθητή, εάν η σύγκρουση είναι μεταξύ σας. 
 Μην τον απειλείτε και μην λειτουργήσετε στο επίπεδο ενός εφήβου. 
 Είστε ο ενήλικας εκπαιδευτικός, και αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση και η 

συμπεριφορά σας πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία του κώδικα παιδαγωγικής 
συμπεριφοράς στο σχολείο. 

 Μην κάνετε κάτι για το οποίο θα ντρέπεστε αργότερα ή κάτι για το οποίο θα 
χρειαστεί να απολογηθείτε. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι και κάποια μικρολαθάκια 
στο χώρο του σχολείου επιτρέπονται. 

 Σε γενικές γραμμές στις καταστάσεις κρίσης/ψηλής έντασης, τα λάθη μπορεί να 
είναι καταστροφικά. 

 
Άμεση δράση /Βοήθεια 
 Ζητήστε από κάποιο μαθητή να τρέξει στη διπλανή τάξη, για βοήθεια από τον 

εκπαιδευτικό και μετά να τρέξει στον εφημερεύοντα 
 Ζητήστε από όλους τους μαθητές, να εκκενώσουν άμεσα την αίθουσα. 
 Σταθείτε σε ασφαλές σημείο, μέχρι να έρθει βοήθεια. 
 Ενώ περιμένετε να λέτε με δυνατή, σταθερή και έντονη φωνή: “Μάριε, Κώστα 

σταματήστε!! Έρχεται βοήθεια!!», «Σταματήστε, Μάριε, Κώστα!!» «Σταματήστε!» 
 Εάν υπάρχει συμπλοκή στην τάξη Μην μπείτε ανάμεσά τους. 
 Μην βάλετε μαθητές να μπουν ανάμεσά τους για να τους χωρίσουν. 
 Απομακρύνετε οποιαδήποτε επικίνδυνα αντικείμενα. 
 Μόλις έρθει βοήθεια, εάν επιλέξετε να τους χωρίσετε, τραβήξτε τους από τη μέση 

πίσω. 
 Πάρτε τους σε ξεχωριστούς χώρους. 
 Ακολουθήστε την προαναφερόμενη διαδικασία διαχείρισης μαθητών σε 

έξαλλη/επιθετική κατάσταση. 
 
 
 
 
Ψυχολογική στήριξη μετά την κρίση 
 
Οδηγίες Άμεσης Ψυχολογικής Ανταπόκρισης/Στήριξης: 
 Οι μαθητές έχουν ανάγκη παροχής ασφάλειας, για αυτό αναμένουν να δουν τους 

εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται την κατάσταση ψύχραιμα και οργανωμένα, 
χωρίς πανικό και υστερία. 
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 Παρέχουμε δομημένες, ειλικρινείς και αντικειμενικές πληροφορίες/οδηγίες 
στους μαθητές. 

 Επιτρέπουμε την έκφραση συναισθημάτων, δε μειώνουμε, δεν υποτιμούμε, δε 
διακόπτουμε και δε βιαζόμαστε να παρέχουμε αναγκαστική ανακούφιση ή 
πιεστική αποκατάσταση. 

 Ακούμε με ενσυναίσθηση και αναγνωρίζουμε ότι ο κάθε ένας από εμάς, είναι 
διαφορετικός και ο τρόπος, ο βαθμός βλάβης, τραύματος είναι διαφορετικός 
καθώς και ο ρυθμός επούλωσης. 

 
Οδηγίες Άμεσης Ψυχολογικής Ανταπόκρισης/Στήριξης 
 Ανταποκρινόμαστε με αυθεντικότητα και ειλικρίνεια χωρίς υπερδραματοποίηση 

των γεγονότων ή υποτίμησή τους 
 
 Συντονιζόμαστε με ειδικούς στα θέματα ψυχολογικής στήριξης και ακολουθούμε 

τις κοινές ή ειδικές οδηγίες στον τρόπο επικοινωνίας και διαχείρισης του 
τμήματος ή των μαθητών μας. 

 Παραπέμπουμε  σε ειδικούς, όταν εντοπίσουμε μαθητές με μη επαρκή ρυθμό 
αποκατάστασης του ψυχοσυναισθηματικού τραύματος. 

 Οπωσδήποτε δεν αγνοούμε την επίκληση βοήθειας, για οποιαδήποτε στήριξη, 
έχουν ανάγκη οι μαθητές μας. 

 Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια μετατραυματικού στρες. 
 Δίνουμε το μήνυμα ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί και να επιστρέψει σε κάποια 

μορφή ομαλότητας, παρόλο που, τα πράγματα ποτέ δε θα είναι ακριβώς τα ίδια 
όπως πριν το συμβάν. Δείχνουμε την προσωπική πεποίθηση ότι τα πράγματα θα 
βελτιωθούν. 

 Όταν χρειάζεται, διαβεβαιώνουμε ότι δε(ν) φέρουν αυτοί την ευθύνη για ό,τι 
έγινε, και πως κανείς δε θα μπορούσε να είχε προβλέψει ότι κάτι τέτοιο θα 
συνέβαινε. Αποθαρρύνουμε τις ενοχές και τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες ή 
απαιτήσεις από τους εαυτούς τους. 

 Ζητούμε βοήθεια όταν τη χρειάζόμαστε. 
 
Ψυχολογική Στήριξη στην Τάξη: 
 Εισαγωγή-ανασκόπηση (15 λεπτά) 
 Παρουσίαση των γεγονότων και διάλυση των φημών-απαντήστε σε ερωτήσεις (30 

λεπτά) 
 Μοιραστείτε ιστορίες για την κρίση-Τι συνέβη; (45 λεπτά) 
 Μοιραστείτε αντιδράσεις για την κρίση-Πώς αισθάνονται οι μαθητές; (30 λεπτά) 
 Ενδυνάμωση-Εντοπίστε τους τρόπους (60 λεπτά) αντιμετώπισης/επίλυσης των 

προβλημάτων της κρίσης. 
 Κλείσιμο (30 λεπτά) 
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Πότε να γίνει παραπομπή μαθητών στο Σύμβουλο ή άλλους ειδικούς 
Ψ.Υ. 
Όταν ένας μαθητής: 
 Επαναλαμβάνει τελετουργικές πράξεις. 
 Δεν είναι σε θέση να πάρει απλές αποφάσεις ή να διεκπεραιώσει απλές 

λειτουργίες. 
 
 Έχει παράλογο φόβο, ότι κάποιος ή κάτι των καταδιώκει ή καταδιώκει την 

οικογένειά του. 
  Παρουσιάζει δραματική αλλαγή στην προσωπικότητα ή την ιδιοσυγκρασία του. 

 Έχει παραισθήσεις, είναι αποπροσανατολισμένος ή εκδηλώνει σημάδια 
διαταραγμένης διανοητικής λειτουργίας. 

 Παρουσιάζει για ένα μήνα ή περισσότερο, συμπτώματα τα οποία έχουν 
διαταράξει την κοινωνική, νοητική και σωματική λειτουργικότητά του. 

 
Ανάγκη Άμεσης Παραπομπής: 
 Σκέψεις αυτοκτονίας. 
 Αναφέρει ότι έχει διάθεση να αυτοκτονήσει ή να σκοτώσει άλλους. 
 Εμφανώς αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (π.χ. αυτοτραυματίζεται από 

πρόθεση, ή έχει επαναλαμβανόμενα ‘ατυχήματα’ τα οποία καταλήγουν σε 
αυτοτραυματισμό. 

 Ενεπλάκη άμεσα στα γεγονότα της κρίσης. 
 Μεγάλη φυσική εγγύτητα στο γεγονός της κρίσης. 
 Θεώρησε ότι βρέθηκε σε εξαιρετικό κίνδυνο στη διάρκεια του γεγονότος. 

 
3.Πιλοτική εφαρμογή της Σχολικής Διαμεσολάβησης 
Σε συνεργασία με το Δίκτυο «Αντιγόνη» σχεδιάζουμε την πιλοτική εφαρμογή της 
Σχολικής Διαμεσολάβησης η οποία αποτελεί μια μέθοδο πρόληψης της ενδοσχολικής 
βίας μέσα από τη διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν ανάμεσα στους 
μαθητές/τριες. Είναι μια διαδικασία, κατά την οποία μαθήτριες/τριες των 
μεγαλύτερων τάξεων, διαμεσολαβούν ,αφού εκπαιδευτούν από τους/τις 
εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν αυτή τη μέθοδο, διαμεσολαβούν για την επίλυση 
συγκρούσεων και διαφορών ανάμεσα σε συμμαθητές και συμμαθήτριές τους. 
 
Η σχολική διαμεσολάβηση από συνομηλίκους αποτελεί μία εναλλακτική πρακτική 
στο παραδοσιακό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων και απόδοσης ευθυνών και 
τιμωριών από ενηλίκους. Με τη μέθοδο αυτή τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη 
προσφεύγουν οικειοθελώς στους συνομηλίκους διαμεσολαβητές/τριες και 
ακολουθώντας με τη βοήθειά τους μια συγκεκριμένη διαδικασία, ερευνούν τα αίτια 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: PiQnJiR-_VsdI0rVMNezGg Σελίδα: 14/16



Σχ.έτος 

2022-23 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

                                                  23ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 
15 

της σύγκρουσής τους, συμφωνούν στη λύση της και δεσμεύονται να τηρήσουν την 
αμοιβαία συμφωνία. 
Η μέθοδος αυτή επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων, που βασίζεται στον διάλογο, 
στην ενσυναίσθηση και στην ενεργητική ακρόαση, στην ενδυνάμωση των μαθητών 
και μαθητριών στη διαχείριση συγκρούσεων (μέσα και έξω από το σχολείο),στη 
βελτίωση των σχέσεων και γενικότερα στη δημιουργία ενός υγιούς, θετικού, 
ασφαλούς και πιο δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος. 
Η διαμεσολάβηση παρουσιάζει μεταξύ άλλων τα παρακάτω οφέλη: 
 Ενδυναμώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες με δεξιότητες και στρατηγικές για 

τη διαχείριση συγκρούσεων μέσα και έξω από το σχολείο. 
 Βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποκτήσουν αυτογνωσία κι 

αυτοπεποίθηση, καθώς και κατανόηση για τα προβλήματα που απασχολούν τους 
συμμαθητές/τριές τους. 

 Οικοδομεί ισχυρές σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης στη σχολική 
κοινότητα. 

 Αναπτύσσει χρήσιμα επικοινωνιακά εργαλεία και συμβάλει στη διευκόλυνση της 
μαθησιακής διαδικασίας μέσα σε ένα εποικοδομητικό και δημιουργικό σχολικό 
περιβάλλον. 

  
 

4. Αντιμετώπιση τραυματισμών μαθητών 
Στο σχολικό μας συγκρότημα υπάρχει μόνιμη υποστήριξη από δύο νοσηλεύτριες οι 
οποίες αναλαμβάνουν και να παράσχουν τις Α` Βοήθειες , όταν αυτό χρειαστεί . 
Σε περίπτωση τραυματισμού στο κεφάλι  , καλείται ασθενοφόρο και ειδοποιούνται 
οι γονείς του παιδιού . 

 
 
5.Ειδικές περιπτώσεις μαθητών με διάφορες παθήσεις –
επιληψία, διαβήτη κλπ 

 Στην περίπτωση της επιληπτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η μαθήτρια της Β` 
τάξης Α.Μ. με γνωστό ιστορικό επιληψίας, σύμφωνα με οδηγία του 
θεράποντος γιατρού, αν το 
……………………………………………………………………καλείται άμεσα το ΕΚΑΒ ,ενώ 
ενημερώνονται και οι γονείς .(Το φάρμακο φυλάσσεται στο γραφείο του 
Δ/ντή).  

 
 Για την περίπτωση του διαβητικού παιδιού *, γίνονται οι καθορισμένες 

μετρήσεις σακχάρου από την σχ. Νοσηλεύτρια και του χορηγείται Ινσουλίνη , 
όταν χρειάζεται . Εάν η νοσηλεύτρια απουσιάζει , έχει οριστεί από την 
οικογένεια οικείο πρόσωπο ώστε να αναλάβει την όλη διαδικασία . 
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Όταν οι τιμές του σακχάρου είναι για πολλή ώρα κάτω των 50 μονάδων 
υπάρχει κίνδυνος το παιδί να περιέλθει σε υπογλυκαιμικό κώμα  και να μην 
μπορεί κατά συνέπεια να λάβει χυμό ,όπως συνιστάται από τον γιατρό , τότε 
του χορηγείται Glucagon σε ενέσιμη μορφή από την νοσηλεύτρια ή το 
πρόσωπο που  έχει οριστεί από την οικογένεια . Εντωμεταξύ ειδοποιούνται οι 
γονείς και το ΕΚΑΒ. 
 Προσοχή , στην κατάσταση αυτή το παιδί τοποθετείται σε πλάγια θέση 
ασφαλείας. 
 
*Υπάρχουν δύο παιδιά  ένα με διαβήτη   στη  ΣΤ και ένα δεύτερο με ιστορικό 
επιληψίας στο σχολείο στην Γ΄ τάξη.  

          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                          Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

        

         ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      

                                                                             ΔΟΥΜΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ           ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

       ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ:   

 

    Ταγγίλη Νεκταρία                                                         Γιαννακοπούλου Σταυρούλα 

    Βασιλειάδου Αναστασία                                            Ζησίδου Παναγιώτα 

    Ευαγγέλου Ευθυμία 

    Καραγιαννάκη Κασσιανή                  

    Βικοπούλου Κωνσταντίνα  

    Σερέτη Αφροδίτη Ειρήνη  

    Ζιάγκας Ευθύμιος 

    Καβαζίδου Φωτεινή 

   Ουζούνη Αλεξάνδρα 

   Αυγερίδου Φωτεινή         
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