
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

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

----- 

Βαθμός ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

 

Κοζάνη, 29/10/2019 

Αριθ. Πρωτ.: 602 

Ταχ. Δ/νση:      Μακρυγιάννη 22 
Τ.Κ. – Πόλη:     501 32 – ΚΟΖΑΝΗ  
Πληροφορίες:  Ιωάννης Σούλιος 
Τηλέφωνο:       24610 23146 
FAX:                   24610 23145 
e-mail:               pekesdm@sch.gr 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί 
κατά το σχολικό έτος 2019-20 εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Διαχείριση Κρίσεων 
στο χώρο του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο πρόληψης και παρέμβασης των 
σχολικών κρίσεων είναι ένα διαδοχικό ιεραρχικό μοντέλο που αποτελείται από τα ακόλουθα 
στοιχεία: (α) πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης κρίσεων, (β) επιβεβαίωση τόσο της 
αντικειμενικής φυσικής και ψυχολογικής ασφάλειας όσο και των αντιλήψεων των μαθητών 
για αυτές, γ) την αξιολόγηση του κινδύνου ψυχολογικού τραύματος, δ) την πρόβλεψη 
παρεμβάσεων κρίσης και την ανταπόκριση στις ανάγκες ψυχικής υγείας, και ε) την εξέταση 
της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αντιμετώπισης κρίσεων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 φάσεις: 

Η α΄ φάση περιλαμβάνει την επιλογή και τον σχηματισμό της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, 
τον καθορισμό των ρόλων και καθηκόντων των μελών της ομάδας ανάλογα με το είδος και την 
φύση του σχολείου. Κατά τη φάση αυτή θα δημιουργηθούν εργαστήρια ανά νομό με στόχο 
την δημιουργία υλικού που θα έχει να κάνει με τη ανάπτυξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και καθορισμού των κριτηρίων για την διαπίστωση των 
παραγόντων κινδύνου για κάθε σχολική μονάδα. (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019)  

Η β΄ φάση περιλαμβάνει την εκπαίδευση των μελών και τη μελέτη περιπτώσεων και σεναρίων 
για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα παρακολουθήσουν εργαστήρια και θα γίνουν 
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παρεμβάσεις σε πραγματικές συνθήκες και αναστοχασμός. (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – 
Μάρτιος 2020)  

Η γ’ φάση περιλαμβάνει  την αποτίμηση των παρεμβάσεων αυτών και τη διάχυση της 
εμπειρίας από τα ίδια μέλη της ομάδας στο υπόλοιπο πληθυσμό ως πολλαπλασιαστές – 
σύμβουλοι με στόχο την γενίκευση των δράσεων και την ένταξη και άλλων σχολικών μονάδων  
(Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2020) 

Κάθε σχολική μονάδα κατόπιν συζήτησης με το σύλλογο διδασκόντων θα συμπληρώσει τη 
φόρμα στη διεύθυνση ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, μέχρι και τη Κυριακή 10/11/2019.  

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. 

 

  
 

Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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