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Περίλθψθ 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ πτυχιακι εργαςία αποτελεί μια ζρευνα ςχετικά με τθν 

ετοιμότθτα τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ 

κινδφνουσ, κακϊσ και των απόψεων των εκπαιδευτικϊν όςον αφορά τθν 

επιμόρφωςι τουσ ςχετικά με αυτοφσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εργαςία αυτι 

αποτελείται από το κεωρθτικό μζροσ, το οποίο αναφζρεται με βάςθ τθ 

βιβλιογραφία, ςτον οριςμό τθσ κρίςθσ που προκαλείται από φυςικοφσ κινδφνουσ, 

με ποιουσ τρόπουσ μπορεί να εκδθλωκεί και πωσ μπορεί να υπάρξει πρόλθψθ αλλά, 

ςυνάμα και διαχείριςθ ςτθν περίπτωςθ που παραςτεί ανάγκθ. Μελετάται θ 

διαχείριςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν ςτον ελλαδικό χϊρο και ειδικότερα ςτο 

ςχολικό περιβάλλον.  Επιπροςκζτωσ, ερευνάται θ ψυχικι ανκεκτικότθτα ςε ςχζςθ 

με τισ φυςικζσ καταςτροφζσ. Ακόμθ  αναλφεται θ ζννοια τθσ «επιμόρφωςθσ» και 

γίνεται μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι τθσ ελλθνικισ επιμορφωτικισ πολιτικισ. 

Ερευνϊνται οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν, οι φορείσ υλοποίθςθσ 

των προγραμμάτων, τα κριτιρια ταξινόμθςισ τουσ και θ μορφι τουσ.  

Στο δεφτερο μζροσ τθσ ζρευνασ αναλφεται θ μζκοδοσ, διευκρινίηεται ο ςκοπόσ και 

διατυπϊνονται τα ερωτιματά τθσ. Ακόμθ, παρουςιάηεται το ερευνθτικό εργαλείο 

και το δείγμα ςτο οποίο κα απευκυνκεί και επιπροςκζτωσ αναλφονται και 

ερμθνεφονται τα αποτελζςματα. Ριο αναλυτικά, θ ζρευνα ξεκίνθςε τον Μάιο και 

ολοκλθρϊκθκε ςτα μζςα του Σεπτζμβρθ του 2019. Τον πλθκυςμό τθσ ζρευνασ 

αποτζλεςαν οι εκπαιδευτικοί τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του νομοφ Χανίων, 

ο οποίοσ χαρακτθρίηεται ωσ ςειςμογενισ λόγω τθσ γεωγραφικισ του κζςθσ και 

πλθμμυρόπλθκτοσ, μετά και από τισ περυςινζσ ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ. Το τελικό 

δείγμα για τθν εκπόνθςθ τθσ ποςοτικισ προςζγγιςθσ τθσ ζρευνασ ιταν 120 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αντιςτοιχοφν περίπου ςτο 10% του πλθκυςμοφ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ ςυμπλιρωςαν ερωτθματολόγιο καταςκευαςμζνο από τθν 

ερευνιτρια ςε ςυνεργαςία με τθν επιβλζπουςα κακθγιτρια. Τα αποτελζςματα 

επεξεργάςτθκαν με το ςτατιςτικό πρόγραμμα IBM S.P.S.S. 21 με παρουςίαςθ 

πινάκων και γραφθμάτων. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ ετοιμότθτα των 

εκπαιδευτικϊν να διαχειριςτοφν ζνα φυςικό κίνδυνο δεν είναι υψθλι. Αν και οι 
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περιςςότεροι γνωρίηουν τθν φπαρξθ ομάδασ διαχείριςθσ κρίςεων, δεν είναι 

εκπαιδευμζνοι κατάλλθλα και επιπλζον, δεν ζχει γίνει καταμεριςμόσ ευκυνϊν και 

ρόλων για τθ διαχείριςθ εκτάκτων περιςτατικϊν. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτισ 

περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι δεν ζχει οριςτεί 

υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν. Θ ενθμζρωςθ των 

εκπαιδευτικϊν όςον αφορά το ςχζδιο εκκζνωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ από τον 

υπεφκυνο ςυνάδελφό τουσ είναι ικανοποιθτικι, αλλά δεν νιϊκουν ότι ιςχφει το ίδιο 

και για τουσ μακθτζσ τουσ. Σε ικανοποιθτικό βακμό κατατάςςεται και θ υλοποίθςθ 

αςκιςεων ετοιμότθτασ αλλά θ αξιολόγθςι τουσ χωλαίνει. Πμωσ οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ για ςυνεχι βελτίωςθ, επικυμοφν τθν αξιολόγθςθ των 

διαδικαςιϊν του ςχεδίου από μια προϊςτάμενθ αρχι. Επιπλζον, δε νιϊκουν 

αςφαλείσ με τισ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ που υπάρχουν και πιςτεφουν ότι θ  

εφαρμογι των κανόνων και των διαδικαςιϊν πρζπει να  ακολουκείται απαρζγκλιτα 

για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ μιασ κρίςθσ. Επιπλζον αναγνωρίηουν τθν 

αναγκαιότθτα μιασ ςτακερισ ςυνεργαςίασ με φορείσ υποςτιριξθσ, για τθν 

ενδυνάμωςι τουσ ςτουσ ηωτικοφσ τομείσ τθσ πρόλθψθσ, τθσ επζμβαςθσ και τθσ 

αποκατάςταςθσ αν και όποτε αυτι χρειαςτεί. Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε 

κζματα διαχείριςθσ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ είναι απαραίτθτθ και οι 

περιςςότεροι επιλζγουν τθν επιμόρφωςθ ςε πυρκαγιζσ και ςε υδρολογικζσ 

καταςτροφζσ. Ζνασ ακόμθ τομζασ που ενδιαφζρει τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι αυτόσ 

τθσ διαχείριςθσ των ψυχολογικϊν επιπτϊςεων από μια καταςτροφι. Θ μορφι τθσ 

επιμόρφωςθσ που προτιμάται από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ είναι θ δια 

ηϊςθσ με βιωματικι διδαςκαλία, διάρκειασ δφο ι τριϊν θμερϊν και με 

επαναλθψιμότθτα.  Ο χρόνοσ υλοποίθςισ τθσ ορίηεται μζςα ςτο ςχολικό ζτοσ και 

μζςα ςτο εργαςιακό ωράριο των εκπαιδευτικϊν. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ο τόποσ 

υλοποίθςθσ να είναι εφκολα προςβάςιμοσ και το επίπεδο των επιμορφωτϊν να 

είναι υψθλό, με προτίμθςθ ςτα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ με ειδίκευςθ ςτο 

ςυγκεκριμζνο κζμα. Οι εκπαιδευτικοί κεωροφν απαραίτθτθ τθν παροχι βεβαίωςθσ 

παρακολοφκθςθσ και κα προτιμοφςαν ζνα επιδοτοφμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικζσ καταςτροφζσ.  

Θ επιλογι του κζματοσ τθσ ζρευνασ και θ διερεφνθςθ των απόψεων 

των εκπαιδευτικϊν για τθν ετοιμότθτα των ςχολικϊν μονάδων ςτθ διαχείριςθ ενόσ 
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κινδφνου από φυςικζσ καταςτροφζσ υπιρξε προςωπικόσ προβλθματιςμόσ και 

ενδιαφζρον για επιςτθμονικι διερεφνθςθ. Θ ζρευνα αυτι φιλοδοξεί να αποτελζςει 

το εναρκτιριο λάκτιςμα για περαιτζρω διερεφνθςθ και ανάλυςθ, προςδοκϊντασ 

ςτθν προςταςία και αςφάλεια των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

 

Λζξεισ κλειδιά: ετοιμότθτα, διαχείριςθ κρίςεων, φυςικοί κίνδυνοι, 

πρόλθψθ, αντιμετϊπιςθ, επιμόρφωςθ, επιμορφωτικζσ ανάγκεσ , εκπαιδευτικοί, 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 
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Abstract 

 

This thesis researches the educational community's preparedness for 

crisis management of physical hazards, as well as the teachers' views on their 

training regarding them. More specifically, this work consists of the theoretical part, 

which is based on the literature, on the definition of the crisis caused by natural 

hazards, how it can be manifested, how it can be prevented but also how it is 

managed when the need arises. In particular, it researches natural disasters 

management in Greece in the school environment. In addition, the psychological 

influence of natural disasters is investigated. The concept of "training" is analyzed 

and a brief historical overview of Greek educational policy is made. The training 

needs of teachers; the implementers of the programs, their classification criteria are 

investigated. 

In the second part of the research the method is analyzed, its purpose is 

clarified and the questions are formulated. Furthermore, the research tool, the 

sample and the results are additionally analyzed and interpreted. More specifically, 

the survey began in May and was completed in mid-September 2019. The research 

population consisted of secondary education teachers in the prefecture of Chania, 

which is characterized as seismic due to its geographical location and rain - affected, 

due to the previous year’s floods. The final sample for the quantitative research 

approach was 120 teachers, representing approximately 10% of the population. 

Participants completed a questionnaire designed by the researcher in collaboration 

with the supervising professor. The results were processed with the IBM Statistical 

Program S.P.S.S. 21 with tables and graphs. The results showed that teachers' 

willingness to manage a physical risk is not high. Although most are aware of the 

existence of a crisis management team, they are not adequately trained and, 

furthermore, responsibilities and roles for emergency management have not been 

shared. It is noteworthy that in most of the school units the results showed that no 

contact was made with the families of the students. Teachers’ knowledge about their 

schools evacuation plan is good, but they do not feel that it is the same for their 

students. Implementation of preparedness exercises is also well classified, but their 
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evaluation is poor. Teachers recognize the need for continuous improvement and 

want to evaluate evacuation and emergency plans with their administrators. In 

addition, they do not feel secure with the existing logistical infrastructure and 

believe that the application of the rules and procedures must be followed strictly for 

the effective management of a crisis. In addition, they recognize the need for solid 

cooperation with supporting agencies in the vital sectors of prevention, intervention 

and reconstruction, if and when needed. Physical hazard management training for 

teachers is essential, and most opt for fire and hydrological disasters training. 

Another area of interest for teachers is the management of the psychological impact 

of a disaster. The preferred form of training for teachers should last two or three 

days and it should be repeated annually. Implementation time is set within the 

school year and within their working hours. It is particularly important that the place 

of implementation is easily accessible and that the training level is high, preferably 

by specialized personnel on the subject. Teachers consider it necessary to be 

provided by a certificate of attendance and would prefer a subsidized disaster 

management training program. 

The choice of the research subject and the exploration of teachers' 

views on the readiness of school units as far as the management of natural disasters 

is concerned, was a personal reflection and an interest of scientific inquiry. This 

research aspires to be the launching pad for further research and analysis, with the 

aim of the protection of the members of the school community. 

 

Keywords: preparedness, crisis management, natural disasters, 

prevention, response, training, training needs, teachers, Secondary Education 

 

  



12 
 

  



13 
 

Περιεχόμενα 

Ευχαριςτίεσ ................................................................................................................................ 3 

Ρερίλθψθ ................................................................................................................................... 7 

Abstract ................................................................................................................................... 10 

ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ: ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................... 17 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  : ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ .............................................................................................. 17 

1.1Ειςαγωγι ............................................................................................................................ 17 

1.2 Αποςαφινιςθ εννοιολογικϊν όρων .................................................................................. 17 

1.2.1 Οριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ Επιμόρφωςθσ ..................................................................... 17 

1.2.2 Οριςμόσ τθσ ζννοιασ ανάγκθ ...................................................................................... 18 

1.2.2.1 Βακμίδεσ κατάταξθσ αναγκϊν ............................................................................ 18 

1.2.3 Θ ζννοια τθσ κρίςθσ .................................................................................................... 19 

1.2.4 Θ ζννοια των φυςικϊν καταςτροφϊν ........................................................................ 20 

1.3 Θ αναγκαιότθτα τθσ ζρευνασ ............................................................................................ 20 

1.4 Σκοπόσ τθσ ζρευνασ και ειδικότεροι ςτόχοι ...................................................................... 21 

1.5 Διάρκρωςθ τθσ εργαςίασ .................................................................................................. 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΚΙΣΕΙΣ ΑΡΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ ............................................................ 24 

2.1 Ειςαγωγι ........................................................................................................................... 24 

2.2 Τα αίτια των φυςικϊν κινδφνων ....................................................................................... 24 

2.3 Είδθ φυςικϊν καταςτροφϊν ............................................................................................. 25 

2.3.1 Ρρόλθψθ- Διαχείριςθ ................................................................................................. 27 

2.4 Θ διαχείριςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν ςτθν Ελλάδα-Εμπλεκόμενοι φορείσ. ............. 31 

2.4.1  Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Γ.Γ.Ρ.Ρ.) ................................................ 31 

2.4.2  Σχζδιο  «Ξενοκράτθσ» και Σχζδιο «Διαχείριςθ Ανκρϊπινων Απωλειϊν». ............... 32 

2.4.3 Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρροςταςίασ (Ο.Α.Σ.Ρ.) ......................... 33 

2.4.4 Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο (Γ.Ι.) του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν ...................... 33 

2.4.5  Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν. Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν .................. 34 

2.4.6  Ρυροςβεςτικό Σϊμα .................................................................................................. 34 

2.4.7  Ειδικι Μονάδα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν (ΕΜΑΚ) ............................................ 34 

2.4.8  Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ ΕΚΑΒ ..................................................................... 35 

2.4.9  Αςτυνομία.................................................................................................................. 35 

2.4.10  Ελλθνικι Ομάδα Διάςωςθσ ..................................................................................... 35 

2.4.11  Μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (Μ.Μ.Ε.) ...................................................................... 36 

2.4.12  Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία (ΕΜΥ) ................................................................ 36 

2.4.13  Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ (Ε.Ε.Σ.) .................................................................... 37 



14 
 

2.5 Θ διαχείριςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν ςτθ ςχολικι μονάδα ...................................... 37 

2.5.1. Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρροςταςίασ (ΟΑΣΡ) ............................ 39 

2.5.2. Ευρωπαϊκό Κζντρο Ρρόλθψθσ και Ρρόγνωςθσ Σειςμϊν (Ε.Κ.Ρ.Ρ.Σ.) ....................... 42 

2.5.3. «Δευκαλίων». Ραραγωγι εκπαιδευτικϊν εργαλείων για τθν εκπαίδευςθ μακθτϊν 

ςτθν αντιμετϊπιςθ ςειςμϊν και άλλων φυςικϊν καταςτροφϊν ....................................... 43 

2.5.4. Επικοινωνία-Ενθμζρωςθ γονζων/κθδεμόνων και ΜΜΕ .......................................... 44 

2.6. Ψυχικι ανκεκτικότθτα ..................................................................................................... 45 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  : ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ .................................................................... 46 

3.1 Ειςαγωγι ........................................................................................................................... 46 

3.2 Θ ζννοια τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ............................................................... 47 

3.2.1 Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν Ελλάδα ...................................................... 47 

3.3 Διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν ............................................. 49 

3.4 Επιμορφωτικοί Φορείσ ...................................................................................................... 54 

3.5 Μορφι επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ........................................................................... 55 

3.6 Αξιολόγθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ................................................................... 58 

ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ: ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ........................................................................... 59 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ........................................................................ 59 

4.1 Θ μζκοδοσ .......................................................................................................................... 59 

4.2 Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ........................................................................................................... 59 

4.3 Ειδικότεροι ςτόχοι ............................................................................................................. 59 

4.4 Τα ερευνθτικά ερωτιματα ................................................................................................ 60 

4.5 Οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ ................................................................................................. 61 

4.6  Το ερευνθτικό εργαλείο ................................................................................................... 63 

4.7  Το δείγμα .......................................................................................................................... 64 

4.8 Θ ερευνθτικι διαδικαςία .................................................................................................. 65 

4.9 Θ Μζκοδοσ ανάλυςθσ των δεδομζνων ............................................................................. 66 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  : ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................................................................ 67 

5.1 Δθμογραφικά ςτοιχεία ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα .................................................. 67 

5.1.1 Το φφλο των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ........................................................ 67 

5.1.2   Θ θλικία  των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ..................................................... 68 

5.1.3 Τα ζτθ υπθρεςίασ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ........................................ 69 

5.1.4 Ο κλάδοσ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ...................................................... 70 

5.1.5 Οι επιπλζον ςπουδζσ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ................................... 71 

5.1.6 Το είδοσ του ςχολείου υπθρζτθςθσ  των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ........... 72 

5.2  Εμπειρίεσ, γνϊςεισ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ............................................. 73 

5.2.1 Αντιμετϊπιςθ φυςικοφ κινδφνου ςτο παρελκόν ................................................... 73 



15 
 

5.2.2 Αντιμετϊπιςθ φυςικοφ κινδφνου ςε ϊρα εργαςίασ .............................................. 74 

5.2.3  Ρικανότθτα εμφάνιςθσ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςτο μζλλον ............................... 75 

5.2.4 Φυςικόσ κίνδυνοσ και ςχολικι κοινότθτα .............................................................. 76 

5.2.5 Ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςε ϊρα εργαςίασ ................. 77 

5.2.6 Ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι μονάδα ................................................ 78 

5.2.7  Καταμεριςμόσ ρόλων ςε περίπτωςθ κρίςθσ ......................................................... 79 

5.2.8  Ο ρόλοσ των ςυμμετεχόντων ςε περίπτωςθ κρίςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα ........... 80 

5.2.9 Σχζδιο εκκζνωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ .............................................................. 81 

5.2.10  Γνωςτοποίθςθ τουσ ςχεδίου εκκζνωςθσ ςτουσ μακθτζσ ................................... 82 

5.2.11  Αςκιςεισ ετοιμότθτασ ......................................................................................... 83 

5.2.12  Αξιολόγθςθ τθσ ετοιμότθτασ ............................................................................... 84 

5.2.13  Αξιολόγθςθ τθσ ετοιμότθτασ από προϊςτάμενθ αρχι ........................................ 85 

5.2.14  Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν ................................ 86 

5.2.15  Μζςα και υποδομζσ για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικοφ κινδφνου ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ ........................................................................................................................... 87 

5.2.16  Εφαρμογι των κανόνων και των διαδικαςιϊν που ζχουν οριςτεί ..................... 88 

5.2.17  Στακερι ςυνεργαςία με φορείσ υποςτιριξθσ .................................................... 89 

5.3 Αναγκαιότθτα και κεματικζσ ενότθτεσ επιμόρφωςθσ .................................................. 90 

5.3.1 Αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ.................................................................................. 90 

5.3.2  Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων κατά το παρελκόν ...................... 91 

5.3.3 Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ γεωδυναμικϊν καταςτροφϊν ................... 92 

5.3.4  Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ υδρολογικϊν καταςτροφϊν ..................... 93 

5.3.5  Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ κλιματικϊν καταςτροφϊν ........................ 94 

5.3.6  Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ πυρκαγιϊν ................................................ 95 

5.4 Χαρακτθριςτικά ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ................................................. 97 

5.4.1  Συμβατικι διδαςκαλία .......................................................................................... 97 

5.4.2  Δια ηϊςθσ με βιωματικι διδαςκαλία .................................................................... 98 

5.4.3  Αςφγχρονθ εκπαίδευςθ ......................................................................................... 99 

5.4.4  Μικτι εκπαίδευςθ (ςφγχρονθ και αςφγχρονθ)................................................... 100 

5.4.5  Εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου .............................................................................. 101 

5.4.6  Εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου .............................................................................. 102 

5.4.7  Εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου αλλά ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ

 ....................................................................................................................................... 103 

5.4.8  Ο τόποσ διεξαγωγισ ιταν εφκολα προςβάςιμοσ ................................................ 104 

5.4.9  Δεν απαιτοφςε επιπλζον φόρτο εργαςίασ .......................................................... 105 

5.4.10  Διάρκεια ............................................................................................................ 106 



16 
 

5.4.11  Επαναλθψιμότθτα ............................................................................................. 109 

5.4.12  Επιμορφωτζσ ..................................................................................................... 110 

5.4.13 Επιδότθςθ ........................................................................................................... 111 

5.4.14 Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ .............................................................................. 112 

5.5 Συςχετίςεισ με chi-square tests (Χ2) ............................................................................ 113 

5.5.1 Σφγκριςθ μεταξφ ερϊτθςθσ 2.6  και ερϊτθςθσ 2.8 .............................................. 113 

5.5.2 Σφγκριςθ μεταξφ ερϊτθςθσ 2.5 και ερϊτθςθσ 2.6 ............................................... 114 

5.5.3 Σφγκριςθ μεταξφ ερϊτθςθσ 2.2 και ερϊτθςθσ 2.15............................................. 115 

5.5.4 Σφγκριςθ μεταξφ τθσ ερϊτθςθσ 1.2 και των ερωτιςεων : 2.6, 4.2, 4.3. 4.9, 4.10, 

4.12 ................................................................................................................................ 115 

5.6  Ζλεγχοσ Αξιοπιςτίασ Cronbach´s  alpha ...................................................................... 116 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΣΥΗΘΤΘΣΘ ΚΑΙ ΕΜΘΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ..................................... 117 

6.1 Δθμογραφικά ςτοιχεία ................................................................................................ 117 

6.2 Εμπειρίεσ, γνϊςεισ ...................................................................................................... 118 

6.3 Αναγκαιότθτα και κεματικζσ ενότθτεσ επιμόρφωςθσ ................................................ 123 

6.4 Σχεδιαςμόσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ............................................................. 124 

6.5 Συςχετίςεισ .................................................................................................................. 128 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο :ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ, ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ ΡΟΤΑΣΕΙΣ ......................................... 130 

7.1 Συμπεράςματα ............................................................................................................ 130 

7.2 Ρεριοριςμοί ................................................................................................................. 132 

7.3 Ρροτάςεισ .................................................................................................................... 133 

Βιβλιογραφία......................................................................................................................... 137 

Ελλθνόγλωςςθ................................................................................................................... 137 

Μεταφραςμζνθ ................................................................................................................. 141 

Ξενόγλωςςθ....................................................................................................................... 141 

Ραράρτθμα Αϋ ....................................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΘΕΩΡΘΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  : ΣΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ 

1.1Ειςαγωγι 

Στθν κακθμερινότθτα μασ, θ λζξθ «κρίςθ» αναφζρεται πολφ ςυχνά, 

τόςο από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ όςο και από τθ ςυναναςτροφι μασ με τουσ 

ςυνανκρϊπουσ μασ. Είναι μια κατάςταςθ αποςτακεροποίθςθσ που ίςωσ χρειαςτεί 

να αντιμετωπίςουμε, που τθ ςτιγμι τθσ γζνεςισ τθσ δεν μποροφμε να τθν 

αποφφγουμε αλλά οφτε και να επιλφςουμε (Caplan, 1964: 53). Το επίκεντρο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ είναι θ προετοιμαςία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθ 

διαχείριςθ μιασ κρίςθσ προερχόμενθσ από ζνα πικανό φυςικό κίνδυνο. Οι 

αναφερόμενοι φυςικοί κίνδυνοι και κατ’ επζκταςθ οι φυςικζσ καταςτροφζσ, όροι 

που μπερδεφουν και προβλθματίηουν, νοοφνται ωσ ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ 

επιβλαβι για τον άνκρωπο και προκαλοφμενεσ από εξωγενείσ δυνάμεισ 

(Σαπουντηάκθ, 2007:16-17). Θ δεινι οικονομικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ 

χϊρα μασ, ζχει περιορίςει τουσ κρατικοφσ διακζςιμουσ πόρουσ ςτον τομζα τθσ 

πρόλθψθσ. Ωςτόςο, θ ςτοχευμζνθ πλθροφόρθςθ και παράλλθλα θ εκπόνθςθ ενόσ 

ολοκλθρωμζνου ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ, μποροφν να λειτουργιςουν ικανοποιθτικά 

για τθ δθμόςια αςφάλεια ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ. 

 

1.2 Αποςαφινιςθ εννοιολογικϊν όρων 

1.2.1 Οριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ Επιμόρφωςθσ 

Ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ επιμόρφωςθσ, δεν είναι απόλυτοσ αλλά 

πολυδιάςτατοσ όπωσ και θ ίδια θ επιμόρφωςθ. Από τθν ετυμολογία τθσ ζννοιασ, επί 

+ μόρφωςθ είναι φανερό πωσ πρόκειται για μόρφωςθ που κατακτάται μετά από 

απόκτθςθ ςτοιχειϊδουσ γνϊςθσ  και ςυνδζεται με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και 

εξζλιξθ του ατόμου. Σφμφωνα με τον Αραβανι (2011: 622) «Επιμόρφωςθ νοείται 

μια ςυνεχισ και επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία, ςυςτθματικά οργανωμζνθ που 

βαδίηει παράλλθλα με τθν επαγγελματικι και προςωπικι εξζλιξθ του 

εκπαιδευτικοφ». 
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1.2.2 Οριςμόσ τθσ ζννοιασ ανάγκθ 

Σφμφωνα με τουσ Βεργίδθ και Σακκοφλθ (2017: 39), «θ ζννοια ανάγκθ 

ςτα πλαίςια τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ζχει διαφοροποιθμζνο περιεχόμενο από τθν 

κακθμερινι ηωι και ορίηεται ωσ θ διαφορά ανάμεςα ςτο υπάρχον και ςτο 

ικανοποιθτικό. Το ικανοποιθτικό δεν ταυτίηεται με το ιδανικό ι το επικυμθτό. Κατά 

τθ διαδικαςία διερεφνθςθσ των αναγκϊν προςδιορίηεται θ διαφορά ανάμεςα ςτθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ και ςτουσ ςτόχουσ που υποδθλϊνουν τθν φπαρξθ τθσ 

τελικισ επικυμθτισ κατάςταςθσ». 

 

1.2.2.1 Βακμίδεσ κατάταξθσ αναγκϊν 

Οι βακμίδεσ κατάταξθσ των αναγκϊν του ανκρϊπου κατά τον Maslow 

(1945), είναι πζντε. Θ κατϊτερθ βακμίδα είναι αυτι τθσ κάλυψθσ των βαςικϊν 

αναγκϊν και ακολουκεί θ βακμίδα για τθν αςφάλεια και τθν αυτοςυντιρθςθ. Στθ 

ςυνζχεια ζπεται θ βακμίδα τθσ ανάγκθσ για κοινωνικζσ ςχζςεισ και θ ανάγκθ για 

αυτοεκτίμθςθ και αναγνϊριςθ. Στθν κορυφι τθσ πυραμίδασ βρίςκεται θ ανάγκθ για 

αυτοπραγμάτωςθ και αυτοολοκλιρωςθ.   
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Ο εκπαιδευτικόσ ςτθ βελτίωςθ του διδακτικοφ του ζργου δεν είναι 

πλζον πακθτικόσ δζκτθσ γνϊςεων διότι καλείται να εκφράςει τισ δικζσ του 

προςωπικζσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ. Αναηθτϊντασ  τθν κάλυψθ αυτϊν των 

αναγκϊν, κα οδθγθκεί ςταδιακά ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ, κα αποκτιςει 

εργαςιακι αυτοεκτίμθςθ και  κα κατακτιςει τθν επαγγελματικι αυτοπραγμάτωςθ, 

δθλαδι κα ζχει φτάςει ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ, αξιοποιϊντασ όλεσ του τθσ 

δυνατότθτεσ και επαλθκεφοντασ τον Maslow (1945).  

 

1.2.3 Θ ζννοια τθσ κρίςθσ 

«Ο όροσ κρίςθ εκφράηει ποικίλεσ καταςτάςεισ που αφοροφν 

οικονομικά  περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, κυβερνθτικά αλλά και προςωπικά 

ςυναιςκθματικά τραφματα» (Brock, Sandoval & Lewis 2005: 15). Σφμφωνα με τον 

Caplan (1964: 53) κρίςθ είναι «μια κατάςταςθ ψυχολογικισ αποςτακεροποίθςθσ 

του ατόμου όταν ζρχεται αντιμζτωπο με μια απειλθτικι περίςταςθ, τθν οποία 

αντιλαμβάνεται ωσ ςθμαντικό πρόβλθμα που εκείνθ τουλάχιςτον τθν ςτιγμι δεν 

μπορεί οφτε να αποφφγει οφτε να επιλφςει με τισ ςυνικεισ δεξιότθτεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων που μπορεί να διακζτει». Στον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ κρίςθ μπορεί 

να κεωρθκεί «ζνα ξαφνικό και απροςδόκθτο γεγονόσ που ζχει τθ δυνατότθτα να 

επθρεάςει ζνα μεγάλο αρικμό μακθτϊν και προςωπικοφ, με επιρροι ςτθν υγεία τθν 

αςφάλεια και τθ κετικι κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν» 

(Σαΐτθ & Σαΐτθσ 2012, Brock κ.ά. 2005: 57).   

Οι κρίςεισ διακρίνονται ςε εξελικτικζσ και περιςταςιακζσ. Οι εξελικτικζσ 

αφοροφν γεγονότα που ςχετίηονται με τθ μετάβαςθ από το ζνα αναπτυξιακό ςτάδιο 

ςτο άλλο ι από τθ μία ςυνκικθ ηωισ ςε μία άλλθ και κεωροφνται αναμενόμενεσ. Σε 

αυτιν τθν περίπτωςθ, θ ιδιοςυγκραςία του ατόμου ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτιριξθ 

που κα δεχτεί είναι οι παράγοντεσ που κα επθρεάςουν κετικά ι αρνθτικά τθν 

ζκβαςι τθσ. Στθν εκπαίδευςθ τζτοιεσ κρίςεισ εμφανίηονται όταν οι μακθτζσ 

μεταβαίνουν από τθ μια βακμίδα ςτθν άλλθ, με τθν ζναρξθ τθσ εφθβείασ και τισ 

ορμονικζσ αλλαγζσ που ςυντελοφνται αλλά και τθν αλλαγι ςτθν εξωτερικι τουσ 

εμφάνιςθ. Σε αντίκεςθ οι περιςταςιακζσ, είναι κρίςεισ καταςτάςεων αναπάντεχεσ 

και απρόβλεπτεσ. Τζτοιεσ είναι ο κάνατοσ ενόσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ ι ενόσ 
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φίλου, θ εμφάνιςθ μιασ αςκζνειασ, ο χωριςμόσ των γονζων, οι φυςικζσ 

καταςτροφζσ και άλλεσ.  

 

1.2.4 Θ ζννοια των φυςικϊν καταςτροφϊν 

Οι φυςικζσ καταςτροφζσ είναι αποτζλεςμα τθσ εκδιλωςθσ φυςικϊν 

φαινομζνων ικανϊν να τισ προκαλζςουν, δθλαδι εν δυνάμει φυςικϊν κινδφνων 

(Μακρόπουλοσ, 2006). Οι φυςικζσ καταςτροφζσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ ομάδα 

κρίςεων με κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ τον μικρό ι κακόλου χρόνο 

προειδοποίθςθσ, τθν πικανότθτα ανκρϊπινων απωλειϊν ςτον ίδιο χρόνο με τθν 

εμφάνιςθ του φαινομζνου και με πρόκλθςθ ςθμαντικϊν βλαβϊν ςτο φυςικό αλλά 

και ςτο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Το μζγεκοσ των απωλειϊν  επθρεάηεται 

από τθν ζνταςθ του φυςικοφ φαινομζνου αλλά και από τθν ικανότθτα του 

ςυςτιματοσ να αντιςτακεί, ζχοντασ προετοιμαςτεί ςε προγενζςτερο χρόνο με τα 

κατάλλθλα μζτρα πρόλθψθσ. Αν τα ανκρωπογενι κοινωνικοοικονομικά ςυςτιματα 

δεν ζχουν τθν ικανότθτα να αντιμετωπίςουν τισ ςυνζπειεσ ενόσ τζτοιου γεγονότοσ 

τότε οι καταςτροφζσ είναι μεγάλεσ (Λζκκασ, 2000: 25). 

 

1.3 Θ αναγκαιότθτα τθσ ζρευνασ  

Οι φυςικζσ καταςτροφζσ που ςυνζβθςαν πρόςφατα ςτθ χϊρα μασ με 

τθ φωτιά ςτο Μάτι τθσ Αττικισ (2018), οι καταςτροφζσ από τισ ζντονεσ 

βροχοπτϊςεισ (2019) ςτθν πόλθ μου, τα Χανιά τθσ Κριτθσ, οι πλθμμφρεσ ςτθν 

Μάνδρα Αττικισ (2017), αλλά και παλαιότερα θ πυρκαγιά ςτθν Θλεία τθσ 

Ρελοποννιςου (2009), ζδειξαν πόςο απροετοίμαςτθ ιταν θ κοινωνία μασ να 

ανταπεξζλκει. Θ πικανότθτα να ςυμβεί ζνα καταςτροφικό φυςικό φαινόμενο κατά 

τθν διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι υπαρκτι και το ερϊτθμα που τίκεται είναι 

εάν και κατά πόςο είναι προετοιμαςμζνθ θ εκπαιδευτικι κοινότθτα να 

αντιμετωπίςει μια τζτοια καταςτροφι. Θ ετοιμότθτα του προςωπικοφ, ςε 

ςυνδυαςμό με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό με απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν 

καταλλθλότθτα των κτιρίων κα κακορίςουν τθν ζκβαςθ μιασ τζτοιασ κρίςθσ. Ο 

ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν και του προςωπικοφ των ςχολικϊν μονάδων πρζπει να 

μελετθκεί και να εκπονθκοφν εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν 
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κινδφνων  ϊςτε με τθ ςωςτι πολιτικι να κωρακιςτεί το ςχολικό περιβάλλον και να 

αντιμετωπιςτοφν κατάλλθλα αυτά τα φαινόμενα ελαχιςτοποιϊντασ τουσ κινδφνουσ 

που ελλοχεφουν. Οι ςχολικζσ μονάδεσ πρζπει να αναπτφξουν ζνα ςχζδιο 

διαχείριςθσ κρίςεων κάτι το οποίο φαίνεται να λείπει ι να είναι μερικϊσ 

οργανωμζνο ϊςτε να αντιμετωπίςουν δφςκολεσ καταςτάςεισ όπωσ είναι οι φυςικζσ 

καταςτροφζσ. 

Ωςτόςο, για να είναι υψθλόσ ο βακμόσ ετοιμότθτασ των εκπαιδευτικϊν 

ςε κζματα που απαιτοφν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που δε ςυνδζονται με το γνωςτικό 

τουσ αντικείμενο, όπωσ και θ αντιμετϊπιςθ κρίςεων προκαλοφμενεσ από φυςικζσ 

καταςτροφζσ, κα πρζπει να επιμορφωκοφν. Ζνα κζμα ςτο οποίο θ  ελλθνικι 

επιμορφωτικι πολιτικι παρουςιάηει ζλλειμμα. Θ παροφςα ζρευνα αποςκοπεί να  

προβλθματίςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

που κα τουσ επιτρζψουν να κωρακίςουν τθ ςχολικι  κοινότθτα αν παραςτεί αυτι θ 

ανάγκθ. Άλλωςτε για να είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευτικοί να ανταποκρικοφν  ςτισ  

απαιτιςεισ του επαγγζλματόσ τουσ, είναι  απαραίτθτθ θ κακιζρωςθ μιασ διαρκοφσ 

επιμορφωτικισ διαδικαςίασ από τθν είςοδό τουσ ςτο επάγγελμα μζχρι τθν 

αποχϊρθςι τουσ  (Ξωχζλλθσ, 2005).   

 

1.4 κοπόσ τθσ ζρευνασ και ειδικότεροι ςτόχοι 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ καταγραφι των απόψεων των 

εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν ετοιμότθτά τουσ 

ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που 

υπθρετοφν και επιπλζον θ διερεφνθςθ τθσ άποψισ τουσ για τθν αναγκαιότθτα 

οργάνωςθσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων για αυτό το ςκοπό. 

Ειδικότερα, θ ζρευνα ςκοπεφει να καταγράψει αν οι εκπαιδευτικοί 

αιςκάνονται κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι να διαχειριςτοφν ζναν κίνδυνο από μια 

φυςικι καταςτροφι ςτθ ςχολικι μονάδα, αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων 

και το ρόλο που κα διαδραματίςει ο κακζνασ τουσ ςε περίπτωςθ κινδφνου. 

Επιπλζον να διαπιςτϊςει αν υπάρχει ςχζδιο εκκζνωςθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και 

εάν οι ίδιοι αλλά και οι μακθτζσ τουσ είναι ενιμεροι.  
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Ζνασ ακόμθ ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ τθσ άποψθσ των εκπαιδευτικϊν 

για τθν αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των κινδφνων. 

Επιπροςκζτωσ, θ ζρευνα ςτοχεφει να καταγράψει τθ κζςθ των εκπαιδευτικϊν 

απζναντι ςτο πλαίςιο, τθ μορφι, τον τρόπο, το χρόνο, τθ διάρκεια και το φορζα 

υλοποίθςθσ αυτϊν των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Επιπλζον ςτοχεφει ςτθ 

διερεφνθςθ τθσ αναγκαιότθτασ παροχισ βεβαίωςθσ και επιδότθςθσ ςτουσ 

επιμορφοφμενουσ. 

 

1.5 Διάρκρωςθ τθσ εργαςίασ 

Το πρϊτο κεφάλαιο αυτισ τθσ εργαςίασ αναφζρεται ςτθν 

αποςαφινιςθ των εννοιολογικϊν όρων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε αυτιν και ςτθν 

αναγκαιότθτα διεξαγωγισ τθσ. Ακόμθ προςδιορίηεται ο ςκοπόσ και οι ειδικότεροι 

ςτόχοι τθσ.  

Στο δεφτερο κεφάλαιο εξετάηονται τα αίτια και τα είδθ των φυςικϊν 

καταςτροφϊν και μελετάται θ πρόλθψθ και θ διαχείριςθ αυτϊν, με βάςθ το 

τριμερζσ εννοιολογικό μοντζλο του Caplan (1964) ςε πρωτογενι, δευτερογενι και 

τριτογενι τομζα. Επιπροςκζτωσ εξετάηεται θ διαχείριςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν 

ςτθν Ελλάδα με αναφορά ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ιδιαιτζρωσ ςτθν 

ελλθνικι ςχολικι κοινότθτα. Δίνεται ζμφαςθ ςτουσ εμπλεκόμενουσ οργανιςμοφσ 

και το ρόλο τουσ, ενϊ παράλλθλα εξετάηονται οι γνϊςεισ και οι ςτάςεισ των 

εκπαιδευτικϊν ςτθ διαχείριςθ τουσ. Επιπροςκζτωσ, γίνεται αναφορά ςτθν ψυχικι 

ανκεκτικότθτα των μακθτϊν ςε περίπτωςθ κρίςεων.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθν ζννοια τθσ επιμόρφωςθσ και πιο 

εξειδικευμζνα ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Διερευνά τισ επιμορφωτικζσ 

τουσ ανάγκεσ και το είδοσ των προγραμμάτων που επικυμοφν να παρακολουκιςουν 

ωσ προσ τον χρόνο υλοποίθςθσ, τον τόπο, τθ διάρκεια και τθ μορφι. Επιπλζον, 

μελετάται θ αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που ζχουν ιδθ 

υλοποιθκεί. 

 Στο τζταρτο κεφάλαιο παρατίκεται θ μεκοδολογία αυτισ τθσ ζρευνασ 

και πιο ςυγκεκριμζνα θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε, ο ςκοπόσ και οι ειδικότεροι 
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ςτόχοι, τα ερευνθτικά ερωτιματα, οι υποκζςεισ, το ερευνθτικό εργαλείο, το δείγμα, 

θ ερευνθτικι διαδικαςία και θ μζκοδοσ ανάλυςθσ των δεδομζνων. 

 Το πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ 

ανάλυςθσ με πίνακεσ και γραφιματα και τζλοσ, ςτο ζκτο κεφάλαιο, γίνεται 

ςυηιτθςθ και ερμθνεία των αποτελεςμάτων και δίνονται τα κυριότερα 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςε ςυςχετιςμό με τθ βιβλιογραφία, και προγενζςτερεσ 

ζρευνεσ.  Ακόμθ, γίνεται αναφορά ςτουσ περιοριςμοφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ 

και τίκενται  προτάςεισ για μια μελλοντικι ερευνθτικι διαδικαςία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΚΡΙΕΙ ΑΠΟ ΦΤΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ 

2.1 Ειςαγωγι 

Θ φπαρξθ των φυςικϊν κινδφνων και κατ’ επζκταςθ των φυςικϊν 

καταςτροφϊν, ζχει καταγραφεί από τθν αρχαιότθτα και αποτελοφν μζροσ τθσ 

ανκρϊπινθσ ιςτορίασ. Στθν Ελλαδικό χϊρο θ ζκρθξθ του θφαιςτείου τθσ Σαντορίνθσ 

το 1500 με 1640 π.Χ. κατατάςςεται μεταξφ των ιςχυρότερων ςτθν πρόςφατθ 

ιςτορία τθσ Γθσ αφινοντασ το ςτίγμα τθσ ςτα γεωλογικά, κλιματικά και 

αρχαιολογικά πεπραγμζνα (Chaline, 2014: 21). Πμωσ και ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα 

πλικοσ καταςτροφϊν ζχουν καταγραφεί αφινοντασ κφματα και υλικζσ ηθμιζσ, με 

τθν πιο πρόςφατθ τθν εκνικι τραγωδία που βιϊςαμε τον Ιοφλιο του 2018 με τισ 

φωτιζσ ςτθν Ανατολικι Αττικι.  

 

2.2 Σα αίτια των φυςικϊν κινδφνων 

Οι φυςικοί κίνδυνοι εμφανίηονται από γεωλογικά φαινόμενα όπωσ 

ςειςμοί, θφαιςτειακζσ εκριξεισ, πλθμμφρεσ κ.ά. και διαφζρουν ωσ προσ τθ 

ςυχνότθτα και τθν ζνταςι τουσ. Επιπλζον, υπάρχουν και τα ανκρωπογενι 

γεωλογικά φαινόμενα τα οποία διαφοροποιοφνται  από τα προθγοφμενα ωσ προσ 

τθν αιτία τθσ εμφάνιςι τουσ που κεωρείται θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. 

Ραράδειγμα τζτοιου φυςικοφ κινδφνου είναι θ μόλυνςθ από τθ ςυγκζντρωςθ 

ςωματιδίων ςτθν ατμόςφαιρα μζςω των εκπεμπόμενων ρφπων και θ διείςδυςθ 

αποβλιτων ςτον υδροφόρο ορίηοντα.  Οι ανκρωπογενείσ γεωλογικζσ καταςτροφζσ 

διαφζρουν από τισ φυςικζσ ςτο χρόνο εμφάνιςισ τουσ που είναι βραδφσ, αλλά και 

ςτθν εξζλιξι τουσ, που μπορεί να ανακοπεί ι να ελαχιςτοποιθκεί λόγω 

προςτατευτικϊν μζτρων (Λζκκασ, 2000). 

Κάκε φυςικόσ κίνδυνοσ ζχει τισ δικζσ του χωροχρονικζσ διαςτάςεισ 

ςφμφωνα με τον Kreps (1998). Αυτζσ είναι ο χρόνοσ προειδοποίθςθσ, το μζγεκοσ 

των επιπτϊςεων, θ εμβζλεια των επιπτϊςεων και θ διάρκειά τουσ. Αναφερόμενοσ ο 

Kreps ςτο χρόνο προειδοποίθςθσ αναφζρεται ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ 

των επικίνδυνων ςυνκθκϊν και τθν ζναρξι τουσ, που μπορεί να είναι ςφντομοσ ι 

και μεγάλοσ. Το μζγεκοσ των επιπτϊςεων αφορά τθ ςοβαρότθτα των βλαβϊν, θ 

εμβζλειά τουσ το μζγεκοσ των κοινοτιτων που πλιττονται και τζλοσ θ διάρκεια των 
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επιπτϊςεων αναφζρεται ςτο χρόνο που απαιτείται για τθν αποκατάςταςθ των 

βλαβϊν που προκλικθκαν.  

Σφμφωνα με τον Λζκκα, (2000) υπάρχουν βακφτερα αίτια για τθν 

εκδιλωςθ των φυςικϊν κινδφνων και καταςτροφϊν: «Οι πλθμμφρεσ, θ εκδιλωςθ 

ςειςμϊν, οι κατολιςκιςεισ που εμφανίηονται ςε διάφορα ςθμεία του πλανιτθ μασ 

κακθμερινά, δίνουν τθν εντφπωςθ μιασ ολοζνα επιταχυνόμενθσ διαδικαςίασ 

αλλαγϊν ςτθ γιινθ επιφάνεια, θ οποία τείνει - παρόλο που φαίνεται παράδοξο - 

ςτθν εξεφρεςθ κάποιων ιςορροπιϊν ςτο φυςικό περιβάλλον». 

 

2.3 Είδθ φυςικϊν καταςτροφϊν 

Οι φυςικζσ καταςτροφζσ διακρίνονται με βάςθ το είδοσ του φυςικοφ 

κινδφνου που τισ προκάλεςε. Οι φυςικοί κίνδυνοι και αντίςτοιχα οι φυςικζσ 

καταςτροφζσ διακρίνονται ςε κοςμικζσ και ατμοςφαιρικζσ, ςε γεωλογικζσ και 

υδρομετεωρολογικζσ και τζλοσ ςε βιολογικζσ (Ραπαδόπουλοσ, 2000). Στθν 

κατθγορία των κοςμικϊν υπάγονται οι κίνδυνοι που προζρχονται από το διάςτθμα 

όπωσ θ κοςμικι ακτινοβολία και οι πτϊςεισ μετεωριτϊν ι κομθτϊν. Στισ γεωλογικζσ 

καταςτροφζσ υπάγονται οι ςειςμοί, οι κατολιςκιςεισ, τα θφαίςτεια, το τςουνάμι θ 

διάβρωςθ και θ ερθμοποίθςθ. Στισ υδρομετεωρολογικζσ κατατάςςονται οι 

πυρκαγιζσ, οι τυφϊνεσ και οι ανεμοςτρόβιλοι, οι καταιγίδεσ οι πλθμμφρεσ και θ 

ξθραςία. Μια μεγάλθ αξιοςθμείωτθ κατθγορία φυςικϊν καταςτροφϊν είναι οι 

κλιματικζσ που όμωσ είναι δφςκολο να προςδιοριςτοφν τα είδθ που ανικουν ςε 

αυτιν, αφοφ είναι αδφνατο να οριςτεί με βεβαιότθτα ότι οφείλονται ςτθν κλιματικι 

αλλαγι. Στθν κατθγορία των βιολογικϊν κατατάςςονται οι επιδθμίεσ ςε 

ανκρϊπουσ, φυτά και ηϊα, θ ειςβολι εντόμων και ο αφανιςμόσ ηϊων. Αναλυτικά οι 

κατθγορίεσ των φυςικϊν καταςτροφϊν με τισ υποκατθγορίεσ τουσ όπωσ 

καταγράφονται από τισ Σαπουντηάκθ, Δανδουλάκθ (2015) φαίνονται ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ: 
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2.3.1 Πρόλθψθ- Διαχείριςθ 

Οι τελευταίεσ φυςικζσ καταςτροφζσ που ζχουν πλιξει τθ χϊρα μασ με 

τθν πυρκαγιά ςτο Μάτι (2018),  τισ πλθμμφρεσ ςτθ Μάντρα Αττικισ (2017) αλλά και 

ςτα Χανιά τθσ Κριτθσ (2018), ζχουν αποδείξει ότι θ ςυμβίωςθ με αυτζσ 

προχποκζτει τθν πρόβλεψθ, τθν προςταςία κατά τθ διάρκειά τουσ και 
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μεταγενζςτερα τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που γεννικθκαν. Ρρόκειται για 

το τριμερζσ εννοιολογικό μοντζλο του Caplan (1964) το οποίο διακρίνει τθν 

πρόλθψθ ςε πρωτογενι, δευτερογενι και τριτογενι. 

Θ πρωτογενισ πρόλθψθ, περιλαμβάνει τισ δράςεισ που λαμβάνουν 

χϊρα πριν ςυμβεί ζνα καταςτροφικό γεγονόσ με άμεςο ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και 

κινθτοποίθςθ των μελϊν ενόσ οργανιςμοφ και απϊτερο ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ 

των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν του, δθλαδι προετοιμάηει για τθν παρζμβαςθ ςτθν 

κρίςθ. Θ δευτερογενισ πρόλθψθ, αφορά ςτο χρόνο αμζςωσ μετά από το γεγονόσ 

είτε κατά τθ διάρκειά του, ζχει ηωτικό ρόλο και είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε ο 

οργανιςμόσ να μπορεί να παρζμβει άμεςα ϊςτε να αμβλυνκοφν οι επιπτϊςεισ. Θ 

τριτογενισ πρόλθψθ αφορά ςτθ ςυνζχιςθ τθσ παρζμβαςθσ μζχρι τθν αποκατάςταςθ 

του φυςιολογικοφ ρυκμοφ του οργανιςμοφ. 

Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων αλλά και παιδιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των 

φυςικϊν καταςτροφϊν είναι αναγκαία. Χϊροι πολυπλθκείσ όπωσ οι ςχολικζσ 

μονάδεσ απαιτοφν ειδικοφσ χειριςμοφσ, οπότε θ ετοιμότθτα του προςωπικοφ 

πρωτίςτωσ και δευτερευόντωσ των μακθτϊν πρζπει να είναι πάντα υψθλι. Θ 

οργάνωςθ ειδικϊν προγραμμάτων επιμόρφωςθσ από το Υπουργείο Ραιδείασ που να 

απευκφνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ αλλά και τουσ γονείσ τουσ κα 

εκπαιδεφςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ και κα αποτρζψουν ι κα περιορίςουν τισ 

ςυνζπειεσ ενόσ φυςικοφ κινδφνου. Επιπλζον θ τροποποίθςθ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν με τθν ειςαγωγι απαραίτθτων διδακτικϊν αντικειμζνων με 

ςτόχο τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων  μποροφν να 

ςυμβάλλουν κετικά (Νικολόπουλοσ, Β., 2015). Θ χριςθ του ενςτίκτου αν και ζχει 

αποδειχκεί καίριασ ςθμαςίασ ςε καταςτάςεισ κρίςθσ, δεν είναι πάντα ο καλφτεροσ 

ςφμβουλοσ διότι επθρεάηεται από τθν ιδιοςυγκραςία του ατόμου και μπορεί να 

οδθγιςει ςε λανκαςμζνεσ επιλογζσ.  

Θ φπαρξθ ενόσ ςχεδίου δράςθσ με ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ  που κα 

εφαρμοςτεί κατά τθν διάρκεια ενόσ φυςικοφ κινδφνου κα μποροφςε να 

λειτουργιςει αποτελεςματικά. Οι Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ εκπαίδευςθσ κα 

μποροφςαν να ελζγξουν τθν φπαρξι του και ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει να 

ηθτιςουν τθ ςφνταξι του. Για τθν υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ, πρζπει να 

ςυγκροτθκεί ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι μονάδα και να κακοριςτεί το 
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ςχζδιο δράςθσ το οποίο κα περιλαμβάνει όλα τα μζλθ του ςυλλόγου διδαςκόντων 

αλλά και το βοθκθτικό προςωπικό. Σφμφωνα με τθ Χατηθχριςτου (2012: 71) 

ορίηεται ζνασ επικεφαλισ που αναλαμβάνει τθν κατάρτιςθ των ςχεδίων δράςθσ και 

τθν ενθμζρωςι τουσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, οργανϊνει αςκιςεισ 

ετοιμότθτασ και ςε περίπτωςθ κινδφνου είναι το άτομο που κα διαπιςτϊςει τθν 

κρίςθ και κα κζςει ςε εφαρμογι το ςχζδιο, ςυντονίηοντασ τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Κακορίηεται ο τρόποσ εκκζνωςθσ του κτιρίου με  ςχζδιο που γνωςτοποιείται τόςο 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και το προςωπικό του ςχολείου όςο και ςτουσ μακθτζσ. 

Επιπροςκζτωσ, ορίηεται ζνασ χϊροσ ςυγκζντρωςθσ των μακθτϊν και του ςυνόλου 

του προςωπικοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ μελετθμζνοσ κατάλλθλα ϊςτε να 

ελαχιςτοποιεί τον κίνδυνο τραυματιςμϊν αλλά και να εξαςφαλίηει αςφαλι 

περάςματα για τθν απομάκρυνςθ των μακθτϊν. Είναι ςαφζσ πωσ θ επιλογι του 

ςυγκεκριμζνου χϊρου πρζπει να γίνει πολφ προςεκτικά και πικανϊσ να χρειαςτεί να 

γίνουν απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ ϊςτε να γίνει λειτουργικόσ και να εξυπθρετιςει 

μια κατάςταςθ κινδφνου. Αν ο κίνδυνοσ είναι τζτοιου βακμοφ που θ ςχολικι 

μονάδα πρζπει να κλείςει, τότε πρζπει να λθφκεί μζριμνα ϊςτε όχι μόνο να 

απομακρυνκοφν όλοι οι μακθτζσ από αυτιν, αλλά και να μεταφερκοφν με 

αςφάλεια ςε ςυνεργαςία με τθν πυροςβεςτικι ι/και τθν αςτυνομία ϊςτε να 

επαναςυνδεκοφν με τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ τουσ. Επομζνωσ είναι ςθμαντικό να 

προςδιορίηεται από το ςχζδιο δράςθσ και ο χϊροσ επαναςφνδεςθσ ςε περίπτωςθ 

που παραςτεί αυτι θ ανάγκθ.  Επιπλζον ανατίκεται ςε κάποιον θ αρμοδιότθτα του  

υπεφκυνου άμεςθσ βοικειασ, με εκπαίδευςθ ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν για τα 

άτομα που πικανϊσ κα τθ χρειαςτοφν. Το ςυγκεκριμζνο άτομο κα είναι και ο 

ςφνδεςμοσ με τισ υπθρεςίεσ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν αλλά και ο υπεφκυνοσ για 

τθν ενθμζρωςθ των γονζων και κθδεμόνων των ςυγκεκριμζνων παιδιϊν όςον 

αφορά ςτθν εξζλιξθ τθσ υγείασ τουσ. Ζνασ ακόμθ εκπαιδευτικόσ πρζπει να οριςτεί 

ωσ υπεφκυνοσ για τθν ενθμζρωςθ των οικογενειϊν του ςυνόλου των μακθτϊν και 

επιπλζον ωσ ςφνδεςμοσ με τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ που κα κοινοποιιςει 

δεδομζνα με ςτόχο τθν αποφυγι υπερβολϊν και αναλθκϊν ι διαςτρεβλωμζνων 

γεγονότων. Επιπλζον, θ φπαρξθ ενόσ τθλεφωνικοφ δζντρου ζκτακτθσ ανάγκθσ είναι 

κρίςιμθσ ςθμαςίασ διότι ορίηει ποιόσ επικοινωνεί με ποιον ςτθν περίπτωςθ 

κινδφνου. Θ δθμιουργία ενόσ φακζλου με όλο το υλικό του ςχεδίου δράςθσ όπωσ 
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τθλζφωνα γονζων και κθδεμόνων, αλλά και υπθρεςιϊν που κα διαδραματίςουν 

βοθκθτικό ρόλο είναι απαραίτθτθ (Χατηθχριςτου, 2012: 72-76). Στθν περίπτωςθ του 

ελλθνικοφ ςχολείου όμωσ, θ φπαρξθ αυτισ τθσ ομάδασ περιορίηεται ςτθν 

αντιμετϊπιςθ ςειςμϊν και δεν υπάρχει πρόβλεψθ για άλλουσ φυςικοφσ κινδφνουσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα  ςφμφωνα με ζρευνα τθσ Κοτςϊρθ (2018), οι ςχολικζσ μονάδεσ 

δεν λαμβάνουν ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν ετοιμότθτά τουσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων 

και θ όποια ενθμζρωςθ των διευκυντϊν και των  εκπαιδευτικϊν είναι μζςα από 

επιμορφϊςεισ, διαλζξεισ και παρουςιάςεισ. 

Θ διαχείριςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου, είναι όλεσ οι διαδικαςίεσ που 

πρζπει να εφαρμοςτοφν ϊςτε να καταςτεί αντιμετωπίςιμοσ μετά τθν εκδιλωςι του 

και αφοφ ζχει επθρεάςει τον οργανιςμό. Θ γνϊςθ αυτϊν των διαδικαςιϊν αποτελεί 

ζναν επιπλζον τομζα ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν που είναι 

πολφπλευροσ. Θ ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με το ςχζδιο δράςθσ ςε περίπτωςθ 

κινδφνου, ξεκινϊντασ από τθν εκκζνωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι το πρϊτο 

ςθμαντικό βιμα αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου κατά τθν εμφάνιςι του. Είναι 

ςθμαντικό να ελαχιςτοποιθκεί ο χρόνοσ εκκζνωςθσ του κτιρίου και να τθρθκοφν οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ όπωσ ο ζλεγχοσ του χϊρου διαφυγισ και τθσ αίκουςασ 

για εναπομείναντεσ μακθτζσ (Κουτςοκζρα, 2017). Επιπλζον, θ εκπαίδευςθ των 

μελϊν του διδακτικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ ςτο χειριςμό των μζςων και των 

υποδομϊν που διατίκενται για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου είναι 

καίριασ ςθμαςίασ κατά τθν εμφάνιςι του και αυξάνει τισ πικανότθτεσ κετικισ 

ζκβαςθσ. Εδϊ πρζπει να αναφερκεί ότι θ  βελτίωςθ των υλικοτεχνικϊν υποδομϊν 

των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και θ ςυντιρθςι τουσ, εποπτεφεται από τουσ 

Διμουσ τθσ χϊρασ.  

Σε περίπτωςθ που παραςτεί κίνδυνοσ, οι αποφάςεισ που κα παρκοφν 

πρζπει να είναι άμεςεσ επομζνωσ κα είναι υπό τθν πίεςθ του χρόνου, ςτθριηόμενεσ 

ςε ελλιπι ενθμζρωςθ αλλά και με φορτιςμζνθ ψυχολογία. Εδϊ θ πικανότθτα να 

γίνουν λάκθ είναι μεγάλθ, αλλά θ ζλλειψθ εμπειρίασ ςε τζτοιουσ τομείσ μπορεί να 

δικαιολογιςει εν μζρει, ζνα πικανό λανκάνον τρόπο αντιμετϊπιςθσ. Σε αυτό το 

ςτάδιο είναι πολφ βαςικό να μθ χακεί ο ζλεγχοσ ι ζςτω να υπάρχει θ δυνατότθτα 

ανάκτθςισ του.  
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Θ διαχείριςθ των φυςικϊν κινδφνων ςτο ςχολικό περιβάλλον είναι μια 

μακθςιακι διαδικαςία που απαιτεί μεγάλο ποςοςτό βιωματικισ εμπλοκισ ςε 

ςενάρια, ςε αςκιςεισ ετοιμότθτασ αλλά και επιμορφωτικζσ δράςεισ με ςτόχο τθν 

εμπζδωςθ των προςφερόμενων γνϊςεων (Νικολόπουλοσ, Β., 2015). Θ επικοινωνία 

με τθ διεφκυνςθ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

(Διμοσ, Ρεριφζρεια κ.ά.), κρίνεται ςθμαντικι για τθν παροχι υποςτιριξθσ και 

οδθγιϊν προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

Θ ψυχικι ανκεκτικότθτα των μελϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι ζνασ 

τομζασ που πρζπει να μελετθκεί ςε μεταγενζςτερο χρόνο ωσ τριτογενισ πρόλθψθ, 

ϊςτε τα άτομα να μπορζςουν να ξεπεράςουν τθν κρίςθ και να ςυνεχίςουν με τθν 

εξζλιξι τουσ. Οι πιο ανκεκτικοί κα αντζξουν και κα προςαρμοςτοφν ςτισ αντίξοεσ 

ςυνκικεσ χωρίσ μεγάλεσ δυςκολίεσ, ενϊ οι λιγότερο ανκεκτικοί κα δυςκολευτοφν 

ςτθν αντιμετϊπιςθ του άγχουσ αλλά και των αλλαγϊν που επζφερε θ φυςικι 

καταςτροφι  ςτθ ηωι τουσ (Κουλοφρθ, 2015). 

 

2.4 Θ διαχείριςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν ςτθν Ελλάδα-Εμπλεκόμενοι 

φορείσ.  

2.4.1  Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ (Γ.Γ.Π.Π.) 

Ο κφριοσ υπεφκυνοσ κρατικόσ φορζασ για τθ διαχείριςθ μιασ κρίςεωσ 

από μία φυςικι καταςτροφι είναι θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

(Γ.Γ.Ρ.Ρ.) που ιδρφκθκε με τον νόμο Ν.2344/1995 (ΦΕΚ 212 Α') και υπάγεται ςτο 

Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ρροεδρικοφ 

διατάγματοσ ΡΔ 151/2004 ζχει ωσ γενικι αποςτολι:  

α. τθ μελζτθ, το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό τθσ 

δράςθσ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν 

καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ του 

κοινοφ για τα ηθτιματα αυτά. 

β. Τθν προετοιμαςία, κινθτοποίθςθ και ςυντονιςμό δράςθσ του 

δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ για τθν αντιμετϊπιςθ 

πικανϊν κάκε μορφισ καταςτροφϊν ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου ςχετικοφ 

ςχεδιαςμοφ ανά κατθγορία κινδφνου. 
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γ. Τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων επιςτθμονικϊν ςτοιχείων και 

πλθροφοριϊν για τθν κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ 

προςταςίασ τθσ χϊρασ, εν όψει απειλοφμενου κινδφνου καταςτροφϊν . 

δ. Το ςυντονιςμό του ζργου και των δράςεων αντιμετϊπιςθσ των 

καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων, κακϊσ και το ζργο 

αποκατάςταςθσ των προκαλοφμενων ηθμιϊν (ανακτικθκε από το διαδικτυακό τόπο 

: https://www.civilprotection.gr). 

Θ Γ.Γ.Ρ.Ρ. ζχει ςυντάξει ζντυπα με οδθγίεσ για τθν πρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ των ςειςμϊν, των κατολιςκιςεων, των δαςικϊν πυρκαγιϊν, των 

πλθμμυρϊν, των ζντονων καιρικϊν φαινομζνων και των θφαιςτείων. Επιπροςκζτωσ 

ςτισ οδθγίεσ αναφζρονται και οι ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν μετά τθν εκδιλωςθ 

του φυςικοφ κινδφνου. Ακόμθ, θ Γ.Γ.Ρ.Ρ. αποτελεί τον εκνικό φορζα ζνταξθσ των 

Εκελοντικϊν Οργανϊςεων και ειδικευμζνων εκελοντϊν, θ βοικεια των οποίων 

είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ ςε περιόδουσ φυςικϊν καταςτροφϊν που το ανκρϊπινο 

δυναμικό τθσ πολιτικισ προςταςίασ δεν είναι ποτζ αρκετό. 

 

2.4.2  χζδιο  «Ξενοκράτθσ» και χζδιο «Διαχείριςθ Ανκρϊπινων Απωλειϊν». 

Θ Γ.Γ.Ρ.Ρ. ςυνζταξε και κεςμοκζτθςε το 2003 το ςχζδιο «Ξενοκράτθσ» 

(Υ.Α. 1299/2003, ΦΕΚ 423 Βϋ/10-4-2003), με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ καταςτροφικϊν φαινομζνων για τθν 

προςταςία τθσ ηωισ, τθσ υγείασ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν, κακϊσ και τθσ 

προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Το ςχζδιο ανακεωρικθκε με 

ςυμπλθρωματικι Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με τθν οποία εγκρίκθκε το 

Ειδικό Σχζδιο «Διαχείριςθ Ανκρϊπινων Απωλειϊν» που αποτελεί ςυμπλιρωςθ του 

υπάρχοντοσ ςχεδίου και αναφζρεται ςτθ διαχείριςθ κρίςεων που προκλικθκαν από 

φυςικζσ καταςτροφζσ κ. ά. αλλά υπάρχουν πολυάρικμοι κανόντεσ.  

Στο ςχζδιο «Ξενοκράτθσ» κακορίηονται τα είδθ των καταςτροφϊν και 

οι αντίςτοιχοι όροι πολιτικισ προςταςίασ, ακόμθ  οι ρόλοι και οι κατευκφνςεισ 

ςχεδίαςθσ ςε Υπουργεία, Ρεριφζρειεσ, Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ, Διμουσ, και 

Κοινότθτεσ. Ρροςδιορίηονται οι εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ, οι φορείσ και τα όργανα 

που διευκφνουν και ςυντονίηουν τισ επιχειρθςιακζσ δυνάμεισ ςε όλα τα επίπεδα. 

Επιπλζον, παρζχονται κατευκφνςεισ για τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων και τθ χάραξθ 

https://www.civilprotection.gr/


33 
 

των απαραίτθτων ςτρατθγικϊν. Ρροβλζπεται θ δθμιουργία ςυςτιματοσ 

επικοινωνίασ και ροισ πλθροφοριϊν μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν 

και παραγόντων ςτθ διαχείριςθ των κρίςεων.  

Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο αποτελεί ζνα βαςικό πλαίςιο ςχεδιαςμοφ, 

βάςει του οποίου ανατίκεται θ κατάρτιςθ των ειδικϊν ςχεδίων ανά κίνδυνο ςτα 

αρμόδια υπουργεία.  

 

2.4.3 Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ και Προςταςίασ (Ο.Α..Π.) 

Ζνασ ακόμθ φορζασ είναι ο Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ και 

Ρροςταςίασ (Ο.Α.Σ.Ρ.) ο οποίοσ ιδρφκθκε το 1983, με τον Νόμο 1349 (ΦΕΚ 52 Α / 

1983).  Εποπτεφεται από το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Σκοπόσ 

του Ο.Α.Σ.Ρ. είναι θ επεξεργαςία και ο ςχεδιαςμόσ τθσ αντιςειςμικισ πολιτικισ τθσ 

χϊρασ  κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ δυναμικοφ 

για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ αυτισ (Φ.Ε.Κ. 52/Αϋ/25-4-1983). Διοργανϊνει 

ομιλίεσ και εκδθλϊςεισ ςτο Στακμό του Μετρό ςτο Σφνταγμα με ςτόχο τθν 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ςειςμικϊν κινδφνων. Ρροωκεί 

αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςε χϊρουσ εργαςίασ και διανζμει ενθμερωτικό υλικό προσ 

αυτό το ςκοπό. 

 

2.4.4 Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο (Γ.Ι.) του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν 

Το Γ.Ι. είναι ζνα από τα παλαιότερα ερευνθτικά ινςτιτοφτα ςτθν 

Ελλάδα και ιδρφκθκε το 1893. Βαςικι δραςτθριότθτα του Ινςτιτοφτου είναι 24ωρθ  

παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικότθτασ του Ελλαδικοφ χϊρου και θ ενθμζρωςθ τθσ 

Ρολιτείασ και του κοινοφ.  Επιπλζον το Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο περιλαμβάνει και το 

«Εκνικό Κζντρο Ρροειδοποίθςθσ για καλάςςια ςειςμικά κφματα, (tsunamis)» με 

ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ  πικανοφ κινδφνου από καλάςςια 

κφματα. Σκοπόσ του Γ.Ι. είναι θ μελζτθ και θ ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςτθ ςειςμολογία, 

ςτθ φυςικι του εςωτερικοφ τθσ Γθσ, ςτθ γεωφυςικι, ςτθν τεκτονικι των πλακϊν, 

ςτθν θφαιςτειολογία, τθ γεωκερμία τθ ςειςμοτεκτονικι, τθν Τεχνικι Σειςμολογία, 

και τα καλάςςια ςειςμικά κφματα, θ ςυλλογι και επεξεργαςία διαφόρων 

ςειςμολογικϊν-γεωφυςικϊν παραμζτρων, θ εκπόνθςθ ζρευνασ και θ ςυμμετοχι του 

ςε ερευνθτικά προγράμματα και ςχετικζσ μελζτεσ, κακϊσ και θ παροχι εκπαίδευςθσ 
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και υπθρεςιϊν προσ τρίτουσ (ανακτικθκε από το διαδικτυακό τόπο: 

http://www.gein.noa.gr/el/). 

Το Γ.Ι. ενθμερϊνει κακθμερινά τον Ο.Α.Σ.Ρ., τθ Γ.Γ.Ρ.Ρ. και το 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθ ςειςμικι δραςτθριότθτα ςτθν 

Ελλάδα. Θ άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του, παρζχει ζγκυρεσ και αςφαλείσ 

πλθροφορίεσ ςτουσ πολίτεσ. 

 

2.4.5  Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν. Γενικι Γραμματεία Τποδομϊν 

Το υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν είναι υπεφκυνο για τθν 

αποκατάςταςθ των πολιτϊν μετά από μια φυςικι καταςτροφι. Συγκεκριμζνα 

λειτουργοφν : Υπθρεςία Αποκατάςταςθσ ςειςμόπλθκτων , πλθμμυροπακϊν και 

πλθγζντων από πυρκαγιζσ. Είναι ο φορζασ που κα κάνει τθν πρϊτθ εκτίμθςθ των 

ηθμιϊν και κα ενθμερϊςει  τθν υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν ϊςτε 

να μεριμνιςει για τθν προςωρινι αποκατάςταςθ των πλθγζντων. 

 

2.4.6  Πυροςβεςτικό ϊμα 

Το πυροςβεςτικό ςϊμα ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθν «αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεπειϊν από τισ φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ, όπωσ ςειςμοί, 

πλθμμφρεσ, χθμικζσ, βιολογικζσ, ραδιολογικζσ, πυρθνικζσ απειλζσ, κακϊσ και τθ 

διάςωςθ ατόμων και υλικϊν αγακϊν, που κινδυνεφουν από αυτζσ. Για το ςκοπό 

αυτό, αξιοποιεί τα διακζςιμα επιςτθμονικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, 

προετοιμάηει, οργανϊνει και κινθτοποιεί τισ πυροςβεςτικζσ δυνάμεισ, μζςα και 

εξοπλιςμό και ηθτά τθ ςυνδρομι άλλων Αρχϊν, Υπθρεςιϊν και Φορζων» 

(ανακτικθκε από τον διαδικτυακό τόπο: https://www.fireservice.gr/el_GR/apostole-

armodiotetes). 

 

2.4.7  Ειδικι Μονάδα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν (ΕΜΑΚ) 

Θ Ειδικι Μονάδα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν ςυςτάκθκε το 2002 για 

τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν περιςτατικϊν, ωσ ειδικι μονάδα αντιμετϊπιςθσ 

καταςτροφϊν. Ο ρόλοσ των μελϊν τθσ ομάδασ είναι απαιτθτικόσ  και προχποκζτει 

https://www.fireservice.gr/el_GR/apostole-armodiotetes
https://www.fireservice.gr/el_GR/apostole-armodiotetes
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ςυνεχι και ςυςτθματικι εκπαίδευςθ ϊςτε τα μζλθ τθσ να είναι ςε κζςθ να 

ανταποκρικοφν άμεςα. 

 

2.4.8  Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ ΕΚΑΒ 

Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ (ΕKAB) ιδρφκθκε το 1985 με τον Ν. 

1579/1985 και είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.). Λειτουργεί υπό 

τθν εποπτεία του Υπουργείου Υγείασ και ςκοπόσ του είναι θ παροχι άμεςθσ 

βοικειασ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ που χρειάηεται ιατρικι και νοςθλευτικι 

φροντίδα και ςυνεργάηεται άμεςα με τισ μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Το 

ανκρϊπινο δυναμικό που εργάηεται ςτο ΕΚΑΒ είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και 

αποτελείται από ιατροφσ, νοςθλευτζσ, διαςϊςτεσ και από τα πλθρϊματα των 

αςκενοφόρων. Σε περιπτϊςεισ μαηικϊν καταςτροφϊν όπωσ και ςε μια φυςικι 

καταςτροφι αν αυτι πάρει διαςτάςεισ, ενεργοποιεί τθν Ομάδα Διαχείριςθσ Κρίςθσ 

(ΟΔΙΚ) που με τθ ςειρά τθσ ενεργοποιεί το Ειδικό Τμιμα Ιατρικισ των Καταςτροφϊν, 

ορίηει τον αρικμό των ςυμμετεχόντων αςκενοφόρων και ενθμερϊνει τθν 

πυροςβεςτικι, τθν αςτυνομία κ.ά.. Διακζτει αςκενοφόρα, κινθτζσ μονάδεσ 

επείγουςασ ιατρικισ, μοτοςικλζτεσ, πτθτικά μζςα και ελικόπτερα. 

 

2.4.9  Αςτυνομία 

Σκοπόσ τθσ αςτυνομίασ είναι θ τιρθςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ και θ 

πρόλθψθ του εγκλιματοσ. Σε περιπτϊςεισ φυςικϊν κινδφνων ςυμμετζχει 

ςυντονίηοντασ τα τμιματα τθσ τροχαίασ και ζχει τθν ευκφνθ ςε κζματα 

απαγόρευςθσ κυκλοφορίασ, ακινθτοποίθςθσ οχθμάτων και κζςεων ςτάκμευςθσ. Σε 

κάκε περίπτωςθ πρϊτιςτο μζλθμά τθσ είναι θ κωράκιςθ και προςταςία των 

πολιτϊν. 

 

2.4.10  Ελλθνικι Ομάδα Διάςωςθσ  

Το Τμιμα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν ( Τ.Α.Κ.) τθσ Ελλθνικισ Ομάδασ 

Διάςωςθσ δραςτθριοποιείται από το 1994 ςε επιχειριςεισ Ζρευνασ & Διάςωςθσ ςε 

Αςτικό Ρεριβάλλον (U.S.A.R), ενϊ πιρε τθν ςθμερινι του μορφι το 2003. Ρρόκειται 

για μια μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ, πιςτοποιθμζνθ από τθ Γ.Γ.Ρ.Ρ. Τα μζλθ τθσ 
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εκπαιδεφονται διαρκϊσ και ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων μεταξφ άλλων και των περιςτατικϊν αντιμετϊπιςθσ 

φυςικϊν καταςτροφϊν. Θ Ελλθνικι Ομάδα Διάςωςθσ απαρικμεί περιςςότερα από 

2500 μζλθ-εκελοντζσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

 

2.4.11  Μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (Μ.Μ.Ε.)     

Οι χρόνοι ενθμζρωςθσ και ανακοίνωςθσ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ 

ζχουν εκμθδενιςτεί και τα γεγονότα διαρρζουν άμεςα. Τα Μ.Μ.Ε. κα κοινοποιιςουν 

ςε ελάχιςτο χρόνο από τθν εκδιλωςθ του κινδφνου τα πρϊτα δεδομζνα. Ο τρόποσ 

που κα παρουςιαςτεί ζνασ φυςικόσ κίνδυνοσ από τα Μ.Μ.Ε. είναι ςθμαντικόσ για τθ 

ςωςτι πλθροφόρθςθ των πολιτϊν. Ιδιαιτζρωσ ςτθν περίπτωςθ των ςχολικϊν 

μονάδων που το κοινό δείχνει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία λόγω τθσ νεαρισ θλικίασ των 

μελϊν τθσ, χρειάηονται προςεκτικοί χειριςμοί και ανακοινϊςεισ που δε κα 

οδθγιςουν ςε παραπλθροφόρθςθ ι ςτθ δθμιουργία πανικοφ. Οι πλθροφορίεσ που 

κα δοκοφν από τον ίδιο τον οργανιςμό είναι το κλειδί ςτθν δθμιουργία ενόσ 

κλίματοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ οργανιςμοφ και Μ.Μ.Ε. με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ 

και των δφο μερϊν, ζτςι ϊςτε να μθν παρεμποδιςτοφν οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, 

ενϊ παράλλθλα κα υλοποιείται και θ ενθμζρωςθ των άμεςα ενδιαφερόμενων χωρίσ 

τθ δθμιουργία υποψιϊν. 

 

2.4.12  Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία (ΕΜΤ) 

Θ Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία ιδρφκθκε το 1931 και πρόκειται για 

μια κρατικι υπθρεςία που ανικει ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ. Θ ΕΜΥ εκδίδει 

προειδοποιιςεισ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ανακοινϊνει τθν πρόγνωςθ 

του καιροφ για επτά θμζρεσ. Ραρζχει  ενθμζρωςθ και μετεωρολογικι υποςτιριξθ 

πριν και κατά τθ διάρκεια ενόσ φυςικοφ φαινομζνου δίνοντασ τθ δυνατότθτα τθσ 

ελαχιςτοποίθςθσ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ενόσ φαινομζνου που κα μποροφςε 

να πάρει επικίνδυνεσ διαςτάςεισ μζςω τθσ ζγκαιρθσ και ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ.  
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2.4.13  Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ (Ε.Ε..)  

Ο Ερυκρόσ Σταυρόσ είναι το μεγαλφτερο ανκρωπιςτικό δίκτυο με 

διεκνι εμβζλεια όπου φροντίηει και ςυμπαραςτζκεται ςτο ςυνάνκρωπο με ςτόχο 

τθν ανακοφφιςθ του πόνου και τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ ευάλωτων ομάδων. Ο 

αντίςτοιχοσ ελλθνικόσ ςφλλογοσ, ονομάηεται Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ (Ε.Ε.Σ.). 

Αποτελείται από διάφορουσ φορείσ με κφριο τον Τομζα Νοςθλευτικισ που 

ιδρφκθκε το 1878 και ςυμμετζχει ςε οποιαςδιποτε μορφισ ζκτακτθ ανάγκθ. 

Επιπλζον δραςτθριοποιείται και ςτον τομζα Αγωγισ Υγείασ, που ζχει ωσ ςτόχο τθν 

αφξθςθ του αιςκιματοσ ευκφνθσ των ατόμων για τθν προαγωγι τθσ υγείασ τουσ, 

αλλά και για τθν προετοιμαςία τουσ ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ. Συμμετζχει και 

προςφζρει ςθμαντικι βοικεια ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν με ζμπρακτθ 

τθν προςφορά του ςτισ πρόςφατεσ φυςικζσ καταςτροφζσ που ζπλθξαν τθ χϊρα μασ. 

 

2.5 Θ διαχείριςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν ςτθ ςχολικι μονάδα 

Ρρϊτιςτο μζλθμα τθσ πολιτείασ είναι θ ανζγερςθ αςφαλϊν ςχολικϊν 

κτιρίων ικανϊν να ανταποκρικοφν  ςε φυςικοφσ κινδφνουσ. Ρρόκειται για ζναν 

τομζα ςτο οποίο υπάρχει μζριμνα με ειδικό πολεοδομικό ςχεδιαςμό για τα 

ςυγκεκριμζνα κτίρια, που ακολουκεί κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ που διζπονται από 

ειδικι νομοκεςία, και εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ. Γενικότερα, τα κριτιρια  

καταλλθλότθτασ και επιλογισ  χϊρων  Σχολικισ Στζγθσ  κακορίηονται  με   Υπουργικι 

Απόφαςθ (Υ.Α. 37237/ΣΤ1, ΦΕΚ  635Β/27.04.2007). Υπάρχουν όμωσ και μθ δομικοί 

κίνδυνοι ςε μια ςχολικι μονάδα, όπωσ πτϊςεισ αντικειμζνων ι επίπλων που 

μποροφν να προκαλζςουν κανάτουσ ι ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ κατά τθν εξζλιξθ 

ενόσ φυςικοφ κινδφνου. Γι’ αυτά τα κζματα οφείλει το προςωπικό του ςχολείου να 

μεριμνιςει κατάλλθλα, διότι θ διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων που 

ζχουν υποςτεί βλάβεσ από φυςικζσ καταςτροφζσ, αναςτζλλει το εκπαιδευτικό 

δικαίωμα των παιδιϊν και ταυτόχρονα δθμιουργεί αποδιοργάνωςθ ςτθν κοινωνία 

(Κουτςοκζρα, 2017). 

Ζνα πρόγραμμα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι  κοινότθτα όποιασ 

μορφισ και αν είναι, απαιτεί πολλαπλζσ ιεραρχικζσ ομάδεσ διαχείριςθσ. Στθν 

περίπτωςθ των ςχολικϊν μονάδων οι ομάδεσ διαρκρϊνονται ςε τρία επίπεδα. Αυτό 
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του «Σχολείου», τθσ «Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ» και τθσ «Ρεριφζρειασ». Αν και το 

βάροσ τθσ ευκφνθσ για κάκε ομάδα είναι διαφορετικό, θ δομι τουσ πρζπει να είναι 

θ ίδια για να διαςφαλιςτεί θ υποςτιριξθ τθσ ςχολικισ μονάδασ από τα ανϊτερα 

επίπεδα (Brock κ.ά., 2005: 78-83). Θ διαχείριςθ ςε επίπεδο διεφκυνςθσ είναι όλεσ οι 

ςυμβουλζσ και οι διαδικαςίεσ που θ Διεφκυνςθ εφαρμόηει βάςει νομοκετθμάτων 

για τθν άμεςθ υποςτιριξθ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Λειτουργεί βοθκθτικά όταν ςτο 

ςχολείο είναι αδφνατθ θ επίλυςθ μιασ κρίςεωσ και παραμζνει μζχρι τθ 

ςτακεροποίθςθ τθσ κατάςταςθσ. Για να αναλάβει τθ διαχείριςθ μιασ κρίςθσ το 

επίπεδο τθσ Ρεριφζρειασ, θ κατάςταςθ κα πρζπει  να είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι 

και να ζχει επθρεάςει μεγάλο πλικοσ παιδιϊν ι και προςωπικοφ. Αν και θ 

ιεράρχθςθ των ομάδων είναι απαραίτθτθ για τθ διαχείριςθ των φυςικϊν 

καταςτροφϊν, θ πλζον κατάλλθλθ ομάδα από αυτζσ για να χειριςτεί μια κρίςθ είναι 

το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου και το προςωπικό, δθλαδι το «επίπεδο 

του Σχολείου». Είναι οι άνκρωποι που γνωρίηουν καλφτερα απ’ τον κακζνα τισ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και είναι εξοικειωμζνοι με τον χϊρο και τουσ 

ανκρϊπουσ που τθν πλαιςιϊνουν.  

Θ ελλθνικι ςχολικι κοινότθτα φαίνεται να διακατζχεται από μια 

αυτονομία ςτθ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ, επομζνωσ θ ετοιμότθτα του προςωπικοφ τθσ 

κεωρείται πρϊτιςτθσ ςθμαςίασ (Χατηθχριςτου, 2012). Σφμφωνα με το Υπουργείο 

Ραιδείασ, το ςχολείο υποχρεοφται να καταρτίςει Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ, 

με ςτόχο τθν προςταςία των εργαηομζνων και των φοιτοφντων μακθτϊν αλλά τθν 

προςταςία του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, του εξοπλιςμοφ και του αρχειακοφ 

υλικοφ, ςε περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν. Το 2016 με ζγγραφό 

του προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ ηιτθςε να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που 

αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ μζτρων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ οδθγιϊν τθσ Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ και τθσ Ρολιτικισ Άμυνασ (Αρ. Ρρωτ. Φ.201.017.646.Α6/24-10-

2016/ΥΡΡΕΘ). Το Υπουργείο Ραιδείασ με ςτόχο τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ 

κρίςεων ςτο επίπεδο τθσ  ςχολικισ μονάδασ ζχει ςυνεργαςτεί με διάφορουσ φορείσ 

προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ: 
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2.5.1. Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ και Προςταςίασ (ΟΑΠ) 

Ρρζπει να επιςθμανκεί ότι ο ελλθνικόσ κρατικόσ μθχανιςμόσ δείχνει 

μια ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ κρίςεων ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ που προκαλοφνται από ςειςμοφσ. Ο φορζασ που ζχει αναλάβει 

τον αντιςειςμικό ςχεδιαςμό ςτθν Ελλάδα είναι ο Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Ρροςταςίασ (ΟΑΣΡ). Ο ΟΑΣΡ ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 

Ραιδείασ, προβλζπει τθ διαχείριςθ του ςειςμικοφ κινδφνου ςτθν Ελλθνικι ςχολικι 

μονάδα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζντονθ ςειςμικότθτα του Ελλαδικοφ χϊρου, ο 

οποίοσ κατατάςςεται ςτθν ζκτθ κζςθ ςτθν παγκόςμια κλίμακα. Το 2015 ςυντάχκθκε 

το "Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου για τισ 

Σχολικζσ Μονάδεσ και το 2017 επικαιροποιικθκε και  ςτάλκθκε ςτο Υπουργείο 

Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Μζλθμα αυτισ τθσ ενζργειασ ιταν θ  

φπαρξθ ενόσ πρότυπου ςχεδίου πάνω ςτο οποίο κα βαςίηονταν οι Διευκυντζσ των 

ςχολικϊν μονάδων τθσ χϊρασ για να ςυντάξουν το ςχζδιο του ςχολείου τουσ. Στα 

πλαίςια του αντιςειςμικοφ ςχεδιαςμοφ ο ΟΑΣΡ προτείνει τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

«Τθ ςφνταξθ ι /και επικαιροποίθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ 

του ςχολείου, τθ διοργάνωςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ και τθν ενθμζρωςθ 

εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και των γονζων/κθδεμόνων τουσ». Οι ςχολικζσ μονάδεσ 

δεν αντιμετϊπιςαν με τθ υπευκυνότθτα που ζπρεπε τθν πρόταςθ του ΟΑΣΡ κάτι 

που επιβεβαιϊνει θ ζρευνα του  Νικολόπουλου Β.,  που διεξιχκθ το 2015 όπου οι 

εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να γνωρίηουν τθν φπαρξθ ενόσ ςφγχρονου ςχεδίου 

αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν καταςτροφϊν. Μποροφμε λοιπόν να ςυμπεράνουμε ότι 

δεν είχαν ενθμερωκεί για το ςχζδιο μνθμονίου ενεργειϊν του ΟΑΣΡ είτε ότι το 

αμζλθςαν. Πμωσ ζνα ζτοσ αργότερα ςε ζρευνα του Νικολόπουλου Α., (2016), οι 

εκπαιδευτικοί αναφζρουν τθν φπαρξθ μιασ βαςικισ ομάδασ αντιμετϊπιςθσ κρίςεων 

ςτο ςχολικό χϊρο, αποδεικνφοντασ ότι θ πρόταςθ του ΟΑΣΡ και θ επιμονι του 

Υπουργείου Ραιδείασ ςτθν αποςτολι τθσ προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτθν αρχι κάκε 

ςχολικισ χρονιάσ, λιφκθκε ςοβαρά υπόψθ. Τθ γενικότερθ ευκφνθ για τθ ςφνταξθ 

του ςχεδίου διαχείριςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα, ζχει ο διευκυντισ, ο οποίοσ κα πρζπει 

να μεριμνιςει για τθν εκπόνθςθ του αντιςειςμικοφ ςχεδιαςμοφ ςε ςυνεργαςία με 

εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Στθ ςυνζχεια κα ηθτιςει τθν ζγκριςι του 

από το ςφλλογο διδαςκόντων και κα ενθμερϊςει τθ διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 
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Εκπαίδευςθσ. Στο προςωπικό του ςχολείου ανατίκενται ενζργειεσ-ρόλοι, τόςο για 

τθν πρωτογενι προςταςία των ίδιων και των μακθτϊν τουσ, όςο και για τθ 

δευτερογενι. Οι ενζργειεσ που ανατίκενται ςτο προςωπικό του ςχολείου 

ςχετίηονται με το χϊρο που βρίςκονται κατά τθν εξζλιξθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου και 

όχι με το πρόςωπό τουσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ εκκζνωςθ του 

κτιρίου, που είναι διαφορετικι ανάλογα με τον όροφο, τθ κζςθ αλλά και τθ χριςθ 

τθσ αίκουςασ διότι για παράδειγμα αν είναι εργαςτιριο τα μζτρα προςταςίασ 

διαφζρουν. Επιπλζον ςυχνά ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα γίνεται αλλαγι ςτισ 

αίκουςεσ για διάφορουσ λόγουσ διευκόλυνςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ και των 

μακθτϊν, οπότε πρζπει όλοι να είναι εξοικειωμζνοι με όλουσ τουσ χϊρουσ του 

ςχολείου και με τισ ανάλογεσ διαδικαςίεσ (Κουςτοκζρα, 2017). Για τθν 

αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του ςειςμικοφ κινδφνου ςε κάκε ςχολικι μονάδα, 

προβλζπονται διάφορεσ ομάδεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανάλογα με το διακζςιμο 

ανκρϊπινο δυναμικό αλλά και τισ ανάγκεσ τθσ. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ τθσ 

κακεμίασ, περιγράφονται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΣΡ ςτο «Σχζδιο 

Μνθμονίου Ενεργειϊν. Διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου ςτθ Σχολικι Μονάδα». Θ 

δθμιουργία και λειτουργία αυτισ τθσ ομάδασ, διαςφαλίηει τθ λειτουργία του 

ςχολείου κατά τθ διάρκεια ενόσ κρίςιμου περιςτατικοφ και θ φπαρξθ πολλϊν μελϊν 

ςε αυτιν παρζχει τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τθσ, ακόμθ και όταν 

δε βρίςκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ςτο πόςτο τουσ (Φϊτου, 2017). 

Ζνα ακόμθ μζλθμα του ΟΑΣΡ ιταν θ διοργάνωςθ ςεμιναρίων ανά 

περιφζρεια με κζμα  «Θ Αντιςειςμικι Ρροςταςία των Σχολικϊν Μονάδων», με 

αποδζκτεσ τουσ διευκυντζσ και τουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ ανά ςχολικι 

μονάδα. Ακόμθ ο ΟΑΣΡ πρότεινε, θ πρϊτθ άςκθςθ ετοιμότθτασ για ςειςμό να 

υλοποιείται ςτισ 13 Οκτωβρίου ενόψει τθσ Διεκνοφσ Θμζρασ Ρρόλθψθσ Επιπτϊςεων 

Καταςτροφϊν και να γίνονται τρεισ αςκιςεισ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Επιπλζον δόκθκε ζγκριςθ για άδεια ςτουσ διευκυντζσ και τουσ υπεφκυνουσ 

εκπαιδευτικοφσ ανά ςχολικι μονάδα, να παρακολουκοφν οποιαδιποτε θμερίδα ι 

επιμορφωτικό πρόγραμμα διοργανϊνεται από τον ΟΑΣΡ. Το υλικό που εκδόκθκε 

από τον ΟΑΣΡ εγκρίκθκε από το Υπουργείο Ραιδείασ  για χριςθ και αναρτικθκε ςτο 

διαδίκτυο ςτισ ιςτοςελίδεσ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων (ανακτικθκε από τον διαδικτυακό τόπο ΟΑΣΡ 
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https://www.oasp.gr/inform/teachers). Ρρζπει να αναφερκεί πωσ για τθ διαχείριςθ 

και αντιμετϊπιςθ άλλων ςοβαρϊν φυςικϊν κινδφνων όπωσ πλθμμφρασ ι πυρκαγιάσ 

δεν προβλζπεται αντίςτοιχο ςχζδιο. 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΟΑΣΡ, οι εκπαιδευτικοί κατά τθ διάρκεια 

ενόσ ςειςμοφ οφείλουν να διατθριςουν τθν ψυχραιμία τουσ και να ενιςχφςουν 

ψυχολογικά τουσ μακθτζσ τουσ. Θ Κοτςϊρθ (2018) αναφζρει ότι ωσ  μζλθ τθσ 

ςχολικισ ομάδασ διαχείριςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν που ζχει ςυςτακεί για τθν 

περίπτωςθ  ςειςμοφ ζχουν ςυγκεκριμζνα κακικοντα τα οποία πρζπει να 

εκπλθρϊςουν. Κατευκφνουν με οδθγίεσ τουσ μακθτζσ τουσ να παραμείνουν ςτον 

ίδιο χϊρο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ δόνθςθσ, αλλά καλυμμζνοι κάτω από ζνα γερό 

ζπιπλο, όπωσ το κρανίο ι τθν ζδρα κ.ά. Ηθτοφν τθν εφαρμογι του τρίπτυχου 

«Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι» που ορίηει ο ΟΑΣΡ (2018). Αν βρίςκονται εκτόσ 

αικουςϊν, ςε εξωτερικό χϊρο ι ακόμθ και ςε ςκάλεσ, τότε προςτατεφουν με τα 

χζρια τουσ το κεφάλι και τον αυχζνα. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ 

και αφοφ οι εκπαιδευτικοί ελζγξουν τον περιβάλλοντα χϊρο μζςα και ζξω από τθν 

αίκουςα, ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να εκκενϊςουν το κτίριο με ψυχραιμία 

αλλά με γριγορεσ κινιςεισ και να κατευκυνκοφν ςτο χϊρο που ζχει οριςτεί ωσ 

κατάλλθλοσ για τθν περίπτωςθ αυτι. Το ςχζδιο εκκζνωςθσ πρζπει να εφαρμοςτεί  

κατά γράμμα από τουσ μακθτζσ για τθν αςφαλι μεταφορά τουσ ςτον 

προβλεπόμενο χϊρο ςυγκζντρωςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Νικολόπουλοσ, Β., 2015). Οι 

εκπαιδευτικοί παίρνουν μαηί τουσ το απουςιολόγιο και τθν κατάςταςθ με τα 

τθλζφωνα των γονζων/κθδεμόνων και αποχωροφν από τθν αίκουςα. Καταμετροφν 

τουσ μακθτζσ και αν αποφαςιςτεί το κλείςιμο των ςχολικϊν μονάδων από το Διμο 

ι τθν Ρεριφζρεια, παραμζνουν ςτο χϊρο μζχρι οι γονείσ/κθδεμόνεσ να παραλάβουν 

όλουσ τουσ μακθτζσ. Εδϊ πρζπει να τονιςτεί ότι θ ελλθνικι νομοκεςία προβλζπει 

ςτθν καταςκευι των ςχολικϊν μονάδων που είναι κτίρια υψθλισ πλθκυςμιακισ 

ςυγκζντρωςθσ να ακολουκοφνται ςυγκεκριμζνοι αυςτθροί κανονιςμοί 

αντιςειςμικοφ ςχεδιαςμοφ ϊςτε να αποφευχκεί θ μερικι ι ολικι κατάρρευςι τουσ 

ςε περίπτωςθ ςειςμικισ δόνθςθσ. 

 

https://www.oasp.gr/inform/teachers
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2.5.2. Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόλθψθσ και Πρόγνωςθσ ειςμϊν (Ε.Κ.Π.Π..) 

Ζνασ ακόμθ οργανιςμόσ που ςυμμετζχει ςτθν ανάπτυξθ πρακτικϊν για 

τθν διαχείριςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου είναι το Ευρωπαϊκό Κζντρο Ρρόλθψθσ και 

Ρρόγνωςθσ Σειςμϊν (Ε.Κ.Ρ.Ρ.Σ.) που λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά το 1987. Δεν 

είναι ανεξάρτθτοσ οργανιςμόσ διότι λειτουργεί με τθ διοικθτικι και οικονομικι 

υποςτιριξθ του Συμβοφλιου τθσ Ευρϊπθσ και του Ο.Α.Σ.Ρ.. Διοργανϊνει 

εκδθλϊςεισ, εκδίδει ενθμερωτικό υλικό και δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ για 

ςυνεργαςία με τα Ευρωπαϊκά Κζντρα τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ και με 

Διεκνείσ Οργανιςμοφσ. 

Ο οργανιςμόσ αναφερόμενοσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, δίνει ιδιαίτερθ 

μζριμνα ςτα κριτιρια επιλογισ των χϊρων καταφυγισ τονίηοντασ ότι οι διαδικαςίεσ 

που κα ακολουκθκοφν πρζπει να είναι με τθ μζγιςτθ προφφλαξθ του μακθτικοφ 

δυναμικοφ μζχρι τθν παραλαβι τουσ από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ι τθ μεταφορά 

τουσ ςε άλλο χϊρο περιςςότερο αςφαλι (ανακτικθκε από τον διαδικτυακό τόπο  

https://ecpfe.oasp.gr/ ). Γίνεται και εδϊ αναφορά ςτο ςχζδιο εκκζνωςθσ του κτιρίου 

και προβλζπεται θ πικανότθτα χριςθσ νζων ι υπό ανζγερςθ ςχολικϊν κτιρίων, 

αναφζροντασ ότι κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα άμεςου ανοίγματοσ 

αλλά και θ απομάκρυνςθ πικανϊν εμποδίων, ϊςτε θ οποιαδιποτε διαδρομι 

διαφυγισ να μθν είναι μικρότερθ από 0,70μ.  

 Πςον αφορά τισ ςχολικζσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, ορίηεται το πλικοσ 

των κυρϊν του ιςογείου για πλθκυςμό μακθτϊν από 50-200 άτομα να είναι 

τουλάχιςτον 2 και με ελάχιςτο πλάτοσ 1,10 μ., για πλθκυςμό από 201-500 πάλι 2 

κφρεσ αλλά με πλάτοσ 1,40 μ., για 501-750 μακθτζσ 3 κφρεσ, και από 751-1000 

ελάχιςτοσ αρικμόσ 4 κφρεσ. Γενικά το ςυνολικό άνοιγμα των κυρϊν ακολουκεί τθν 

αναλογία 60 εκ. ανά 100 άτομα. Ακόμθ οι διάδρομοι που αποτελοφν και εξόδουσ 

διαφυγισ, δεν πρζπει να πλαιςιϊνονται από τηαμαρίεσ για τθν αποφυγι 

τραυματιςμϊν από τα ςπαςμζνα τηάμια και οι πόρτεσ των αικουςϊν  να ανοίγουν 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ διαφυγισ. Επιπλζον ορίηεται ότι τα παράκυρα και οι 

τηαμαρίεσ δεν αποτελοφν εξόδουσ διαφυγισ ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ςειςμοφ ςε 

αντίκεςθ με τθν πυρκαγιά που αν είναι ςε ιςόγειο χϊρο μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν εναλλακτικά ωσ ζξοδοι, αρκεί οι διαςτάςεισ τουσ να είναι  0,60-

0,85 μ. μικοσ και φψοσ μικρότερο του 1 μ. από το δάπεδο. Ακόμθ, απαιτείται ο 
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φωτιςμόσ να είναι ςυνεχισ με τθν ελάχιςτθ ζνταςθ ςε όλθ τθν ζξοδο διαφυγισ και 

προβλζπεται θ χριςθ μιασ εφεδρικισ πθγισ ενζργειασ.  

Ακόμθ ορίηεται ότι ςε κάκε ςχολικι μονάδα πρζπει να υπάρχει κουτί 

πρϊτων βοθκειϊν πλιρωσ εξοπλιςμζνο ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 12142 /1.10.1976. 

Ρρζπει να περιζχει γάντια μίασ χριςεωσ, γάηεσ, φυςιολογικό ορό, βαμβάκι, 

ελαςτικοφσ επιδζςμουσ διαφόρων μεγεκϊν, τριγωνικό επίδεςμο, πιεςτικό 

αιμοςτατικό επίδεςμο, αιμοςτατικό λάςτιχο, αυτοκόλλθτα ράμματα, λευκοπλάςτ, 

αυτοκόλλθτα επικζματα, μαντιλάκια οινοπνεφματοσ, ψαλίδι, ιςοκερμικι κουβζρτα, 

παγοκφςτεσ και κερμοκφςτεσ, αντιςθπτικό, αλοιφι εγκαυμάτων, κερμόμετρο, 

αεραγωγό με ανεπίςτροφο βαλβίδα για τεχνθτι αναπνοι, τρόμπα αφαίρεςθσ 

δθλθτθριαςμζνου αίματοσ φιδιοφ, ςκορπιοφ και εντόμων, με δυο επιςτόμια, λαβίδα 

πλαςτικι, παραμάνεσ αςφαλείασ και αμμωνία.  

Επιπλζον ςφμφωνα με το Ε.Κ.Ρ.Ρ.Σ. πρζπει ςε κάκε ςχολικι μονάδα 

και ςε χϊρο εφκολα προςβάςιμο να υπάρχουν αποκζματα εμφιαλωμζνου νεροφ και 

ξθρά τροφι για τρεισ θμζρεσ τουλάχιςτον. Επιπροςκζτωσ να υπάρχουν είδθ 

υγιεινισ, εργαλεία αλλά και μζςα επικοινωνίασ όπωσ ραδιόφωνο με μπαταρίεσ. 

Άλλωςτε μια καλι υλικοτεχνικι υποδομι είναι προχπόκεςθ για ζνα αςφαλζσ 

ςχολικό περιβάλλον (Κοτςϊρθ, 2018). 

 

2.5.3. «Δευκαλίων». Παραγωγι εκπαιδευτικϊν εργαλείων για τθν εκπαίδευςθ 

μακθτϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ ςειςμϊν και άλλων φυςικϊν καταςτροφϊν 

Ζνα ακόμθ ζργο που ςυμμετζχει ςτον τομζα τθσ αντιμετϊπιςθσ των 

φυςικϊν καταςτροφϊν είναι το «Δευκαλίων». Ξεκίνθςε το 2012 με ςτόχο το 

ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εκπαιδευτικϊν εργαλείων 

και είχε τίτλο: «Ραραγωγι εκπαιδευτικϊν εργαλείων για τθν εκπαίδευςθ μακθτϊν 

ςτθν αντιμετϊπιςθ ςειςμϊν και άλλων φυςικϊν καταςτροφϊν - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Το 

ζργο υλοποιικθκε  ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Ανάπτυξθ Ψθφιακοφ Εκπαιδευτικοφ 

Υλικοφ - Ψθφιακι Βάςθ Δεδομζνων - Υποδομζσ για ζνα Ψθφιακό Σχολείο και 

Ψθφιακό Υλικό για τα Σχολεία». Το ςυγκεκριμζνο ζργο ενςωματϊνει και αξιοποιεί 

τισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτο ςχολικό περιβάλλον. Ο 

ςτόχοσ του είναι θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
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εκπαίδευςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν μζςω τθσ αναγνϊριςθσ 

των φαινομζνων που προθγοφνται αυτϊν, ϊςτε να προφυλαχτοφν ζγκαιρα. Ρζραν 

τθσ αυτοπροςταςίασ, απϊτεροσ ςτόχοσ του προγράμματοσ Δευκαλίων είναι θ 

εκπαίδευςθ των νζων ϊςτε να διαδραματίςουν ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διάςωςθ 

ςυνανκρϊπων και τθν προςταςία των μελϊν τθσ κοινότθτασ οποτεδιποτε προκφψει 

ανάγκθ. Οι δραςτθριότθτεσ που υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ 

περιλαμβάνουν τουσ περιςςότερουσ φυςικοφσ κινδφνουσ, αλλά με τισ αντίςτοιχεσ 

που αναφζρονται ςτουσ ςειςμοφσ να είναι πολφ περιςςότερεσ ςε ςχζςθ με τισ 

υπόλοιπεσ κατθγορίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται κάποιεσ από τισ κατθγορίεσ για ςτισ 

οποίεσ υπάρχουν δραςτθριότθτεσ όπωσ είναι το τςουνάμι, θ κατολίςκθςθ, θ 

χιονόπτωςθ, θ λαςπορροι, ο παγετόσ, ο άνεμοσ, θ πυρκαγιά, θ θφαιςτειακι 

δραςτθριότθτα και θ καταιγίδα. Θ προςζγγιςθ των γνϊςεων μζςω του 

προγράμματοσ είναι πρωτότυπθ και ενδιαφζρουςα αλλά πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ 

πλειοψθφία των δράςεων απευκφνεται ςε παιδιά πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(ανακτικθκε από τον διαδικτυακό τόπο  http://deucalion.edu.gr/).  

 

2.5.4. Επικοινωνία-Ενθμζρωςθ γονζων/κθδεμόνων και ΜΜΕ 

Ζνα από τα πιο ςθμαντικά κακικοντα τθσ ομάδασ διαχείριςθσ μιασ 

καταςτροφισ ςτθ ςχολικι μονάδα, είναι θ επικοινωνία και ενθμζρωςθ των 

γονζων/κθδεμόνων των παιδιϊν. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ πρζπει να ενθμερωκοφν εκ 

των ζςω για τθν κατάςταςθ ϊςτε να νιϊκουν αςφαλείσ. Ρρζπει να τονιςτεί ότι οι 

γονείσ εκφράηονται ανοιχτά όταν θ παρζμβαςθ ςε μια κρίςθ δεν είναι αυτό που 

πιςτεφουν ότι κα ζπρεπε να είναι (Brock, 1999a), οπότε αυτι θ επικοινωνία είναι 

κρίςιμθ και πικανϊσ κα κακορίςει τον τρόπο που τα μζςα ενθμζρωςθσ κα 

διαχειριςτοφν τθν όλθ κατάςταςθ. Θ ενθμζρωςθ μπορεί να γίνει με τθλεφωνικι 

επικοινωνία, με τθλεφωνικό μινυμα ι μινυμα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Θ 

κατάρτιςθ ενόσ ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι μονάδα κα πρζπει να 

περιλαμβάνει και τθν φπαρξθ ενόσ ατόμου που ςτο επίπεδο του ςχολείου είναι ο 

διευκυντισ και κα λειτουργιςει ωσ ςφνδεςμοσ με τα ΜΜΕ. Σφμφωνα με τουσ Brock, 

κ.ά. (2005) κα πρζπει να γνωρίηει τουσ εκπροςϊπουσ τφπου των υπόλοιπων 

ςχολείων, και να ζχει προετοιμάςει ζνα βοθκθτικό ζντυπο ωσ δελτίο τφπου. Ακόμθ 

οφείλει να εκπαιδεφςει και το ςφνολο των εργαηόμενων ςτθ ςχολικι μονάδα ςτον 

http://deucalion.edu.gr/
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τρόπο που κα χειριςτοφν τα Μ.Μ.Ε. αν παραςτεί ανάγκθ. Εδϊ πρζπει να τονιςτεί ότι 

απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι και ςεβαςμόσ ςτο χειριςμό των προςωπικϊν 

δεδομζνων των μακθτϊν (Ν. 4624/2019). Επειδι τα ΜΜΕ επιλζγουν τθν 

παρουςίαςθ γεγονότων που ενδιαφζρουν το κοινό για τουσ δικοφσ τουσ λόγουσ, κα 

πρζπει θ μετάδοςθ των πλθροφοριϊν να είναι τζτοια ϊςτε να διαλφονται οι φιμεσ 

και να μθ ςκορποφν πανικό ςτθν κοινότθτα. Ο ςφνδεςμοσ με τα ΜΜΕ πρζπει να ζχει 

φροντίςει τθν φπαρξθ επικοινωνίασ πολφ πριν τθν εμφάνιςθ τθσ κρίςθσ. Θα ιταν 

ιδανικό θ ενθμζρωςθ των ΜΜΕ να γίνεται από το επίπεδο τθσ Διεφκυνςθσ, από 

ζναν εκπρόςωπο οριςμζνο από τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ για όλεσ τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ διότι ζτςι κα υπάρχει μεγαλφτεροσ ζλεγχοσ ςτθν ανακοίνωςθ των 

πλθροφοριϊν (Χατηθχριςτου, 2012). Επιπλζον, τα ΜΜΕ κα μποροφςαν να 

λειτουργιςουν προσ όφελοσ των πλθγζντων αν χειρίηονταν τισ ανακοινϊςεισ με 

τζτοιο τρόπο που να ανεβάηουν το θκικό,  μιλϊντασ για τα βιματα τθσ 

αποκατάςταςθσ. Επιπλζον τα ΜΜΕ ζχουν ωσ πλεονζκτθμα ότι είναι ςυνδεδεμζνα 

ςτθ ςυνείδθςθ των πολιτϊν με τθν ψυχαγωγία, απαραίτθτθ και ιδιαιτζρωσ χριςιμθ 

ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ, ϊςτε να ξεφφγει ο πλθκυςμόσ από το κλίμα τθσ κατιφειασ 

(Δανδουλάκθ, 2010).  

 

2.6. Ψυχικι ανκεκτικότθτα 

Το ςχολείο εκτόσ από πθγι γνϊςεων είναι ο χϊροσ που οι μακθτζσ κα 

κλθκοφν να διαχειριςτοφν τα ςυναιςκιματά τουσ, πρϊτθ φορά ζξω από τον 

προςτατευτικό κλοιό τθσ οικογζνειασ, ωσ μζλθ μιασ κοινότθτασ. Οι  εκπαιδευτικοί 

ζχουν τθν ευκφνθ τθσ προςταςίασ των μακθτϊν τουσ από αυτιν τθν ζκκεςθ, τθν 

αναγνϊριςθ των διαφορετικϊν ψυχικϊν αναγκϊν τουσ και τθν ενδυνάμωςθ του 

χαρακτιρα τουσ. Οι φυςικζσ καταςτροφζσ είναι εξαιρετικά ςτρεςογόνοι εξωτερικοί 

παράγοντεσ, απρόβλεπτοι και ςυναιςκθματικά εξουκενωτικοί (Χατηθχριςτου, 

2012). Σφμφωνα με τον Ακανάςιο Νικολόπουλο (2016), οι φυςικζσ καταςτροφζσ 

ζχουν επιπτϊςεισ ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ τθν πτϊςθ του επιπζδου τθσ 

ποιότθτασ και τθσ καταλλθλότθτασ των παρεχόμενων κοινωνικϊν και ιατρικϊν 

υπθρεςιϊν, οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ πολίτεσ που επθρεάςτθκαν, ψυχολογικζσ 

αςκζνειεσ, προβλιματα ψυχικισ υγείασ και προβλιματα που ςχετίηονται με τθν 
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κακθμερινι ηωι. Το ποςοςτό των ατόμων που ζχουν βιϊςει μια φυςικι 

καταςτροφι και επθρεάηονται ψυχολογικά, διαφζρει ανάλογα με το είδοσ και το 

μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ και κυμαίνεται ζωσ το 70% τουσ (Λζκκασ, 2000). Γενικά 

όςο περιςςότερο διαρκεί μια φυςικι καταςτροφι τόςο περιςςότερο ςυνδζεται με 

ψυχικζσ νόςουσ (Matsakis,1994).  

 Οι εργαηόμενοι ςε μια ςχολικι μονάδα που κα κλθκοφν να 

αντιμετωπίςουν ζνα φυςικό κίνδυνο, κα πρζπει πρωτίςτωσ να είναι ςε κζςθ να 

χειριςτοφν τα δικά τουσ τα ςυναιςκιματα. Το μζγεκοσ του ψυχικοφ τραφματοσ που 

κα βιϊςουν οι ίδιοι αλλά και οι μακθτζσ τουσ, εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ 

όπωσ το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ, τα προθγοφμενα βιϊματά τουσ, θ 

ιδιοςυγκραςία τουσ κ.ά.. Επιπλζον, ο βακμόσ που ζνα άτομο κα βιϊςει μια 

κατάςταςθ κρίςθσ, ςυνδζεται με το βακμό τθσ υποςτιριξθσ που ζχει δεχκεί από το 

οικογενειακό, φιλικό, ςχολικό και κοινοτικό του περιβάλλον. Είναι θ δφναμθ τθσ 

ψυχικισ ανκεκτικότθτασ που διακζτει, που προςομοιάηει με τθν ικανότθτα που 

ζχουν τα υλικά να απορροφοφν τθν ενζργεια και να αντιςτζκονται ςτισ αλλαγζσ, 

ανακτϊντασ τθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Θ υποςτιριξθ που κα δεχκοφν αυτά τα 

άτομα από το κοινωνικό τουσ περιβάλλον, είναι το κλειδί για τθν ομαλι επαναφορά 

τουσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ, ςτθν κακθμερινότθτά τουσ (Σιςμάνθ-Ραπακϊςτα, 

2006). Το ζργο των εκπαιδευτικϊν και του προςωπικοφ του ςχολείου ςε αυτό το 

ςτάδιο είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό διότι με τθ ςτάςθ τουσ κα ςυμβάλουν ςτθ 

μελλοντικι ψυχικι υγεία των μακθτϊν τουσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  : ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

3.1 Ειςαγωγι 

Θ παγκοςμιοποίθςθ, θ εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ, θ απόλυτθ ενςωμάτωςθ 

τθσ τεχνολογίασ ςτθ ηωι των εφιβων, οι κλιματικι αλλαγι με τα επακόλουκά τθσ 

φυςικά φαινόμενα και θ αλλαγι του ίδιου του ςχολείου, δθμιουργοφν μια νζα 

εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. Οι ςυνκικεσ εργαςίασ διαφοροποιοφνται, οπότε και 

οι ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν αυξάνονται και τροποποιοφνται. Θ επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν κεωρείται αναγκαία για τθν εξζλιξι τουσ αλλά και για να 

ςυμβαδίςουν με τθν νζα γενιά και με τθ νζα εργαςιακι τουσ πραγματικότθτα. Πμωσ 
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θ οποιαδιποτε επιμόρφωςθ για να είναι αποδοτικι και αποδεκτι, πρζπει να 

καλφπτει αυτζσ τισ νζεσ ανάγκεσ και γι’ αυτό κεωρείται πρϊτιςτθσ ςθμαςίασ θ 

ανίχνευςθ τουσ, πριν το ςχεδιαςμό τθσ. 

 

3.2 Θ ζννοια τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 

«Θ  επιμόρφωςθ  των εκπαιδευτικϊν είναι  βαςικι  προχπόκεςθ  

υποςτιριξθσ, ανατροφοδότθςθσ  και  βελτίωςθσ  του  εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου  

και κατά  ςυνζπεια, εκςυγχρονιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Θ  

επιμόρφωςθ  αποτελεί  ςυνεχι  διαδικαςία,  θ  οποία  ςυνδζει  τθ  βαςικι  

κατάρτιςθ  με  τθν  επαγγελματικι  δραςτθριότθτα,  με  ςτόχο  τθν  απόκτθςθ  

γνϊςεων,  τθν ανάπτυξθ  δεξιοτιτων  και  τθν  υιοκζτθςθ  ςτάςεων  που  κα  

επιτρζψουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ να αξιοποιοφν  

ποιοτικά  τισ  επιςτθμονικζσ  και  παιδαγωγικζσ  εξελίξεισ,  να αναπτφςςουν 

ικανότθτα αναςτοχαςμού τθσ εκπαιδευτικισ τουσ δράςθσ και να ανταποκρίνονται  

με επιτυχία ςτισ προκλιςεισ τθσ  κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ» (Ρ.Ι., 2009). 

 

3.2.1 Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν Ελλάδα 

Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν εμφανίηεται ουςιαςτικά από τα 

πρϊτα ζτθ λειτουργίασ του ανεξάρτθτου Ελλθνικοφ κράτουσ, με τον όρο 

μετεκπαίδευςθ. Υπεφκυνοι για τισ επιμορφϊςεισ των εκπαιδευτικϊν ορίςτθκαν οι 

επικεωρθτζσ που ςυνικωσ οργάνωναν ενθμερωτικζσ ομιλίεσ και παρείχαν οδθγίεσ 

για τθν διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ. Σφμφωνα με τουσ Καςςωτάκθ και 

Ακαναςοποφλου-Βραχάμθ, (2011), μεγάλο βιμα για τθν μετεκπαίδευςθ υπιρξε θ 

ίδρυςθ των διδαςκαλείων Μζςθσ και Δθμοτικισ εκπαίδευςθσ το 1910 με τθ 

ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν να είναι προαιρετικι, αλλά να εξαρτάται από τθν 

ειςιγθςθ του επικεωρθτι. Οι μετεκπαιδευόμενοι που δεν ιταν απαραίτθτο να είναι 

διοριςμζνοι εκπαιδευτικοί, κατζβαλαν τζλθ εγγραφισ και ςτο δεφτερο εξάμθνο 

είχαν δικαίωμα για άδεια με αποδοχζσ. Επιπλζον, από το 1910 οι Ζλλθνεσ 

εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 

μετεκπαιδευτοφν ςτο εξωτερικό ςτον τομζα τθσ Ραιδαγωγικισ. 
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Μετά τθ Μεταπολίτευςθ, ζχουμε τθν ίδρυςθ των πρϊτων δφο Σχολϊν 

Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (ΣΕΛΜΕ) και των πρϊτων δφο 

Σχολϊν Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕΛΔΕ). Το 1992 

καταργείται ο κεςμόσ τουσ επικεωρθτι και τα μεν διοικθτικά τουσ κακικοντά 

αναλαμβάνουν οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ τα μεν εκπαιδευτικά, κακοδθγθτικά, οι 

ςχολικοί ςφμβουλοι.  Στόχοσ ιταν θ μετεκπαίδευςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων 

εκπαιδευτικϊν και κυρίωσ όςων βρίςκονταν μακριά από τθν Ακινα. Οι ςχολζσ αυτζσ 

λειτοφργθςαν ζωσ το 1992 όπου και καταργικθκαν με τον νόμο πλαίςιο 1566/85 

και αντικαταςτάκθκαν από τα Ρεριφερειακά Επιμορφωτικά Κζντρα (ΡΕΚ), όπου θ 

επιμόρφωςθ γίνεται πλζον ετιςια και υποχρεωτικι.   

Με το νόμο 1824/88, θ επιμόρφωςθ γίνεται περιοδικι και το 

περιεχόμενο των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων αποτελείται από κζματα που 

αφοροφν τα εργαςιακά προβλιματα των εκπαιδευτικϊν. Ραρόλα τα νομοκετιματα 

όμωσ, θ λειτουργία τουσ άργθςε. Επίςθμα ξεκινά θ  λειτουργία των Ρεριφερειακϊν 

Επιμορφωτικϊν Κζντρων (ΡΕΚ) το 1992, με τον νόμο 2009/1992 και το 1995, με τισ 

υπουργικζσ αποφάςεισ Γ2/2322/29-3-95 και Γ2/7578/12-10-95, κεςμοκετικθκαν τα 

προγράμματα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν. Τθν επιμορφωτικι περίοδο 1998-

1999, λειτοφργθςαν 16 ΡΕΚ και υλοποιικθκε ςθμαντικόσ αρικμόσ ταχφρρυκμων 

προαιρετικϊν επιμορφωτικϊν προγραμμάτων (Τ.Ρ.Ε.Ρ.) ςε κζματα διδακτικισ 

μεκοδολογίασ, ψυχολογίασ, για τθν εκμάκθςθ τθσ χριςθσ Θ/Υ και άλλων. Θ 

επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, από τα μζςα του 1990, αναπτφςςεται ςε 

ςθμαντικό βακμό. Υλοποιοφνται προγράμματα ςφντομθσ και μζςθσ διάρκειασ όχι 

μόνο από τα ΡΕΚ αλλά  και από άλλουσ φορείσ, όπωσ Ρανεπιςτιμια, τθν ΣΕΛΕΤΕ, 

από Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ και άλλα που χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ και 

κοινοτικοφσ πόρουσ. 

Θ επιμόρφωςθ εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ΕΡΕΑΕΚ I, (1994-1999) και  

ΕΡΕΑΕΚ IΙ (2000-2006) που χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και γίνεται 

υποχρεωτικι για τουσ νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ (Βοηαΐτθσ & Υφαντι 2008). 

Ραράλλθλα με αυτοφσ τουσ φορείσ, υπάρχει και το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο που 

είναι ο παλαιότεροσ ερευνθτικόσ και ςυμβουλευτικόσ φορζασ ςε ηθτιματα παιδείασ 

αφοφ ζχει ιδρυκεί από το 1964 (Ν. 4379/1964). Με μεταγενζςτερεσ νομοκετικζσ 
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ρυκμίςεισ (Ν. 2525/1997, 2640/1998, 2817/2000, 2909/2001, 2986/2002 και 

3194/2003) αποκτά ωσ αρμοδιότθτα το ςχεδιαςμό και τθ μζριμνα για τθν εφαρμογι  

προγραμμάτων επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και τθν αξιολόγθςι τουσ.  

Με το νόμο 2986/2002, ιδρφκθκε το Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ 

Δικαίου, ο Οργανιςμόσ Επιμόρφωςθσ των Εκπαιδευτικϊν (Ο.ΕΡ.ΕΚ.) υπό τθν 

εποπτεία του Υπουργοφ Ραιδείασ, με ςτόχο τθν ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ των 

εκπαιδευτικϊν και τον καλφτερο ςχεδιαςμό και ςυντονιςμό τθσ. Θ παράλλθλθ 

λειτουργία του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου με παρόμοιεσ αρμοδιότθτεσ με τον 

Ο.ΕΡ.ΕΚ. είχε ωσ αποτζλεςμα να μθ λειτουργιςει αποτελεςματικά θ επιμόρφωςθ. 

Με τον νόμο 3966 του 2011 (ΦΕΚ 372Βϋ/20-02-2012) ζχουμε τθν παφςθ λειτουργίασ 

του Οργανιςμοφ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν και τθν ζναρξθ λειτουργίασ του 

Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.) από 24-02-2012  (ΦΕΚ 118Αϋ/24-05-

2011). 

 Από το 2012 μζχρι ςιμερα ζχει διακοπεί θ λειτουργία τθσ ειςαγωγικισ 

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν λόγω του μθδενικοφ αρικμοφ διοριςμϊν ωσ 

αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει τθ χϊρα μασ. Το 2010 ζγινε μια 

προςπάκεια καταγραφισ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν και με 

βάςθ αυτζσ, ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε το Μείηον Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ 

εκπαιδευτικϊν το 2011 (Βεργίδθσ, 2012 ·  Καςςωτάκθσ & Ακαναςοποφλου-Βραχάμθ,  

2011). Θ πιλοτικι φάςθ του προγράμματοσ  ολοκλθρϊκθκε από τον Ιοφνιο μζχρι και 

το Δεκζμβριο του 2011 και ςυνολικά επιμορφϊκθκαν 8000 εκπαιδευτικοί διάφορων 

ειδικοτιτων. Στόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για 

το Νζο Σχολείο, ςτο οποίο αναδεικνφεται ο κοινωνικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ.  

 

3.3 Διερεφνθςθ επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν 

Θ πλθκϊρα των ερευνθτϊν που αςχολείται με το κζμα τθσ 

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν είναι μια ζνδειξθ τθσ ςθμαντικότθτασ του 

αντικειμζνου. Αρκετζσ από τισ ζρευνεσ αναφζρονται ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

ςε αντίκεςθ με τον αρικμό αυτϊν που μελετοφν το αντίςτοιχο κζμα για τθν 

δευτεροβάκμια, που είναι περιοριςμζνοσ. Τα αποτελζςματα αυτϊν των ερευνϊν 

μασ δίνουν πολλά και ενδιαφζροντα ςτοιχεία ωσ προσ τουσ τομείσ που επικυμοφν οι 
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εκπαιδευτικοί να επιμορφωκοφν. Οι εκπαιδευτικοί ςυχνά αναφζρουν τθν επικυμία 

τουσ για επιμόρφωςθ ςε παιδαγωγικά κζματα, κάτι που δείχνει ότι θ παιδαγωγικι 

επάρκεια που παρζχουν οι ςχολζσ ςτισ οποίεσ ζχουν φοιτιςει δεν είναι 

ικανοποιθτικι. Σε αρκετά Ρανεπιςτθμιακά τμιματα, ενιςχφεται θ επιςτθμονικι  

κατάρτιςθ ςε αντίκεςθ με τθν παιδαγωγικι ενϊ παράλλθλα δε δίνεται ζμφαςθ ςτθν 

πρακτικι άςκθςθ (Φιλοκϊςτα, 2018 · Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, 2010). Το κενό αυτό 

που δθμιουργείται, οφείλει να καλυφκεί μζςω τθσ επιμόρφωςθσ ϊςτε οι 

εκπαιδευτικοί να καταςτοφν αποτελεςματικοί ςτθν παραγωγι του ζργου τουσ και 

να δϊςουν ςτουσ μακθτζσ τουσ τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ τουσ. Θ 

ζλλειψθ μακθμάτων διδακτικισ, θ οργάνωςθ των δεξιοτιτων που ςχετίηονται με 

τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία και τισ τεχνικζσ διαχείριςθσ τθσ διδακτικισ 

κακθμερινότθτασ είναι ζνασ ακόμθ τομζασ που οι εκπαιδευτικοί χρειάηονται 

βελτίωςθ και υποςτιριξθ. Δεν είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι για να 

αντιμετωπίςουν τθ ςχολικι τάξθ και οι ςυγκεκριμζνοι τομείσ, αποτελοφν ανάγκεσ 

ζνταξθσ για τουσ νεοδιοριηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. Είναι ςαφζσ πωσ οι 

νεοδιοριηόμενοι εκπαιδευτικοί ζχουν ανάγκεσ που κα ιταν ιδανικό να 

ικανοποιθκοφν από ζναν νζο κεςμό υποδοχισ, πικανϊσ του μζντορα ι ενόσ 

ςχολικοφ ψυχολόγου ι κοινωνικοφ λειτουργοφ (Κοτηαμουράτογλου, 2018). 

Επιπλζον, κα πρζπει να τονιςτεί ότι ακόμθ και Ρανεπιςτθμιακά τμιματα που ςτα 

προγράμματα ςπουδϊν τθσ  βαςικισ εκπαίδευςθσ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν 

υπάρχει μελζτθ για τθν προετοιμαςία των φοιτθτϊν τουσ, ϊςτε να εργαςτοφν ςε 

ζνα ςχολείο, εφαρμόηουν μεκόδουσ με βάςθ τα νομοκετιματα που ιςχφουν εκείνθ 

τθ χρονικι ςτιγμι και όχι για ζνα ςχολείο που κάκε τόςο αλλάηει (Μαυρογιϊργοσ, 

2011). 

Το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν εκπαιδευτεί  ςτθ διαχείριςθ  

φαινομζνων που ζχουν κάνει τθν εμφάνιςι τουσ τα τελευταία χρόνια ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ και αφοροφν ςτθν παραβατικότθτα, τθν εγκλθματικότθτα και το ςχολικό 

εκφοβιςμό, κάνει περιςςότερο επιτακτικι τθν ανάγκθ για επιμόρφωςθ. Θ χριςθ 

οποιαςδιποτε μορφισ βίασ μεταξφ μακθτϊν ςτο ςχολικό χϊρο, είναι ζνα 

πολφπλοκο φαινόμενο που παρουςιάηει δυςκολία ςτθν αντιμετϊπιςι του και που ο 

εκπαιδευτικόσ δεν είναι ςε κζςθ πάντα να διαχειριςτεί λόγω του ελλείμματοσ 

γνϊςεων . Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, ζχει γίνει μια προςπάκεια ενθμζρωςθσ τθσ 
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ςχολικισ κοινότθτασ από το Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων με τθ δθμιουργία δικτφου ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ ςε ζνα μεγάλο 

αρικμό  ςχολικϊν μονάδων (Θάνοσ, 2017). Στόχοι του δικτφου μεταξφ άλλων είναι 

και θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα ςχολικισ βίασ και 

παραβατικότθτασ. Θ ζλλειψθ πόρων όμωσ, ζχει περιορίςει τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ παρά το μεγάλο ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν να ςυμμετζχουν ςε 

αυτό. 

Οι αλλαγζσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα είναι ζνασ ακόμθ τομζασ που οι 

εκπαιδευτικοί επικυμοφν να επιμορφϊνονται. Θ διακεματικι οργάνωςθ των 

διδακτικϊν αντικειμζνων, θ χριςθ των διαδραςτικϊν βιβλίων που προτείνεται από 

το παιδαγωγικό ινςτιτοφτο ζχουν ωσ ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ. Το ςχολείο πρζπει να γίνει μακθτοκεντρικό και οι εκπαιδευτικοί να 

εφαρμόςουν νζεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ ϊςτε να απομακρυνκοφν από τθν 

γνωςτι τουσ παραδοςιακι διδαςκαλία. κα πρζπει λοιπόν να προςαρμοςτοφν ςε 

αυτι τθ νζα πραγματικότθτα τθσ ςχολικισ τάξθσ ϊςτε να ςταματιςει θ πακθτικι 

απόκτθςθ γνϊςεων και να αντικαταςτακεί από βιωματικι μάκθςθ.  

Μεγάλο είναι το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα που 

αφοροφν ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Θ αλματϊδθσ τεχνολογικι 

εξζλιξθ με τουσ νζουσ να τθν ακολουκοφν και να ενθμερϊνονται άμεςα, δε κα 

μποροφςε να αφιςει αδιάφορθ τθν εκπαίδευςθ. Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

εξζλιξθσ, ιταν θ ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα, 

για παράδειγμα με διαδραςτικά πειράματα. Καλοφνται λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, να 

εφαρμόςουν νζεσ διδακτικζσ μεκοδολογίεσ, για τισ οποίεσ πρζπει να αποκτιςουν 

γνϊςεισ λογιςμικϊν και επιπλζον να μάκουν να εφαρμόηουν εποπτικά μζςα ςτθν 

κακθμερινι διδαςκαλία. Δθλαδι καλοφνται να εμπλουτίςουν τθ βαςικι τουσ 

κατάρτιςθ για να ανταπεξζλκουν ςτο ζργο τουσ. Αυτι θ νζα πραγματικότθτα 

κακιςτά αναγκαία τθν επιμόρφωςι τουσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ.  

Ζνασ ακόμθ τομζασ που οι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να 

επιμορφωκοφν, είναι αυτόσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ. Θ  ελλθνικι νομοκεςία προβλζπει 

τθν φπαρξθ εκπαιδευτικϊν παροχϊν ςτουσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ ςτο άρκρο 1 

του Νόμου 3699/2008 περί «Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ατόμων με αναπθρία 

ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». Συγκεκριμζνα αναφζρει πωσ «…Ειδικι Αγωγι 
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και Εκπαίδευςθ (ΕΑΕ) είναι το ςφνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν 

ςτουσ μακθτζσ με αναπθρία και διαπιςτωμζνεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ςτουσ 

μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ…» (ΦΕΚ Αϋ, 199/2-10-2008). Ο 

εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ οφείλει να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ και δεξιότθτεσ 

αυτϊν των μακθτϊν ϊςτε αυτοί με τθ ςειρά τουσ να ενταχκοφν ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα. Ρρόκειται για εφαρμογι μεκοδολογίασ που ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει 

διδαχκεί. Οι κατθγορίεσ των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν είναι πολλζσ και κάκε 

μια από αυτζσ κζλει τουσ δικοφσ τθσ χειριςμοφσ για να οδθγθκεί ο μακθτισ ςτο 

μζγιςτο διδακτικό αποτζλεςμα. Είναι αδφνατο ο εκπαιδευτικόσ να είναι γνϊςτθσ 

όλων των κατθγοριϊν ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί. Θ επιμόρφωςθ επομζνωσ 

κακίςταται αναγκαία και ςε αυτιν περίπτωςθ. Μερικι ανακοφφιςθ ςτο πρόβλθμα 

τθσ αντιμετϊπιςθσ τόςων διαφορετικϊν ειδικϊν κατθγοριϊν, ζχει δϊςει θ φπαρξθ 

εξειδικευμζνων εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ που διορίηονται ςυνικωσ ωσ 

αναπλθρωτζσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ με μεγάλο πλικοσ παιδιϊν, ςτισ οποίεσ 

λειτουργεί και τμιμα ζνταξθσ, ι παιδιϊν για τα οποία προβλζπεται Ραράλλθλθ 

Στιριξθ. Είναι ξεκάκαρο, πωσ οι εκπαιδευτικοί με τισ  γνϊςεισ που απζκτθςαν ςτο 

Ρανεπιςτθμιακό Κδρυμα των ςπουδϊν τουσ, δεν είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι 

για αυτζσ τισ ςυνκικεσ.  

Θ δθμογραφικι ςφνκεςθ τθσ Ελλθνικισ ςχολικισ τάξθσ ζχει αλλάξει τα 

τελευταία χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να διαχειριςτοφν αυτιν τθν πολιτιςμικι  

ετερογζνεια και να ζχουν διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ. Δθλαδι κα πρζπει να 

χειρίηονται  με άνεςθ τθ διαφορετικότθτα και τα προβλιματα που προκφπτουν από 

τθν ςυνφπαρξθ και αλλθλεπίδραςθ μακθτϊν από διαφορετικζσ εκνοπολιτιςμικζσ 

ομάδεσ ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ πρακτικισ (Ραπαχριςτοσ, 2008). Τα 12 

διαπολιτιςμικά ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που υπάρχουν, ιδρφκθκαν ςε 

περιοχζσ όπου παρατθρείται ζντονθ πυκνότθτα πλθκυςμοφ μακθτϊν αλλοδαπϊν, 

παλιννοςτοφντων ι τςιγγανοπαίδων. Επομζνωσ, θ μζςθ ςχολικι τάξθ ςτισ 

υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, δεν ζχει ωφελθκεί. Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί 

θ κατά το δυνατόν ιςότιμθ εκπαίδευςι τουσ,  με γθγενείσ μακθτζσ κακϊσ και θ 

κοινωνικι τουσ ζνταξθ, οι εκπαιδευτικοί αναγκάηονται να αναπτφξουν νζεσ 

δεξιότθτεσ. Οι εκπαιδευτικοί ςιμερα κατανοοφν πωσ υπάρχει ανάγκθ παροχισ 

πολυπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και πωσ θ παρακολοφκθςθ ςχετικισ επιμόρφωςθσ 
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μπορεί να τουσ προςφζρει γνϊςεισ και εργαλεία τα οποία κα καταςτιςουν το ζργο 

τουσ πιο εφκολο και αποτελεςματικό ( Κολοφτςου, 2018). 

Στθ ςφγχρονθ κοινωνία που προοδεφει επιςτθμονικά και τεχνολογικά θ 

ςυχνότθτα των φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν αυξάνει 

(Σαπουντηάκθ,2007). Οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να γνωρίηουν τθν φπαρξθ ενόσ 

ςφγχρονου ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν κινδφνων, προςαρμοςμζνου ςτισ 

ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (Νικολόπουλοσ, Β., 2015). Θ παγκόςμια 

κλιματικι αλλαγι που ςυντελείται τα τελευταία χρόνια ζχει ενεργοποιιςει 

πλθκϊρα φυςικϊν καταςτροφϊν. Επομζνωσ, θ πικανότθτα οι εκπαιδευτικοί να 

ζρκουν αντιμζτωποι με τθ διαχείριςθ ενόσ τζτοιου φαινόμενου κατά  τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ωραρίου, δε φαντάηει απίκανθ. Θ εκπαίδευςθ μελϊν του προςωπικοφ 

των ςχολικϊν μονάδων ι και όλων των εργαηόμενων ςε αυτιν, μπορεί να ςυμβάλει 

ςτθν αφξθςθ τθσ ετοιμότθτάσ τθσ και ζτςι να ανταποκρικεί κετικά ςε ζνα πικανό 

κίνδυνο. Σφμφωνα με τον Βαςίλειο Νικολόπουλο (2015) υπάρχει άμεςθ ανάγκθ για 

επιμόρφωςθ ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων τόςο ςε ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ όςο 

και ςε εκπαιδευτικοφσ και κρίνεται αναγκαία θ ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου 

ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν καταςτροφϊν. Θ επιμόρφωςθ 

του διδακτικοφ προςωπικοφ ςε κζματα διαχείριςθσ φυςικϊν κινδφνων παρζχει τθν 

δυνατότθτα αποτελεςματικισ βοικειασ ςτουσ μακθτζσ και κατ’ επζκταςθ κακιςτά 

τισ ςχολικζσ μονάδεσ περιςςότερο αςφαλείσ.  

Οι κρίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ των ανκρϊπων 

και κυρίωσ όςοι ζρχονται ςε επαφι με παιδιά και ζχουν τθ φροντίδα τουσ, πρζπει 

να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι για να ανταποκρικοφν ςτο ρόλο τουσ. Θ 

επιμόρφωςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ των ςχολικϊν μονάδων ςε κζματα 

διαχείριςθσ ψυχολογικϊν επιπτϊςεων από μία κρίςθ είναι ζνασ ιδιαίτερα 

ςθμαντικόσ τομζασ. Τα καταςτροφικά γεγονότα μποροφν να ςτακοφν εμπόδιο ςτθν 

ακαδθμαϊκι και προςωπικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (Χατηθχριςτου 2012). Θ 

ψυχοςυναιςκθματικι αναςτάτωςθ που κα ζχουν υποςτεί, επθρεάηει τθν ψυχικι 

τουσ ιςορροπία και κατ’ επζκταςθ και τθν ικανότθτά τουσ για μάκθςθ (Κουςτοκζρα, 

2017). Οι εκπαιδευτικοί ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα καλοφνται να δυναμϊςουν 

ψυχολογικά τα παιδιά ςε ιδιαίτερα δφςκολεσ καταςτάςεισ που προκφπτουν από 

διαφόρων ειδϊν κρίςεισ. Θ επιμόρφωςι τουσ απαιτεί μια ςυςτθματικι και 
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εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ ϊςτε να αποκτιςουν τα κατάλλθλα εφόδια για να 

δθμιουργιςουν προςτατευτικοφσ παράγοντεσ που κα βοθκιςουν τα παιδιά να 

ανταπεξζλκουν καλφτερα ςτισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ, τόςο τθσ ςχολικισ όςο και τθσ 

ενιλικθσ (Κυριάκου, 2014). 

Θ οργάνωςθ και διοίκθςθ των εκπαιδευτικϊν μονάδων είναι ζνασ 

ακόμθ τομζασ που οι εκπαιδευτικοί εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για επιμόρφωςθ. Θ 

διοίκθςθ αποτελεί πρόκλθςθ ςτισ μζρεσ μασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ διότι απαιτεί 

εκτόσ από κατάλλθλο επιςτθμονικό υπόβακρο και γνϊςεισ μάνατημεντ για τον 

εξορκολογιςμό και τθν αξιοποίθςθ των πόρων που ζχουν διατεκεί. Ο ρόλοσ του 

διευκυντι μιασ ςχολικισ μονάδασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ τόςο για τθ 

λειτουργία και αποτελεςματικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ, όςο και για το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, κακϊσ θ ανάπτυξι του εξαρτάται ςε ζνα μεγάλο βακμό από 

τθν επιτυχθμζνθ διοίκθςθ και τθν παροχι εκπαιδευτικοφ ζργου υψθλισ ποιότθτασ 

(Αργυροποφλου & Συμεωνίδθσ, 2017). Οι γνϊςεισ, οι ικανότθτεσ και οι δεξιότθτζσ 

του, κα οδθγιςουν ςε μια εποικοδομθτικι ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ με  τουσ 

γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν και ςυγχρόνωσ θ βελτίωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ κα 

δθμιουργιςει ζνα αποτελεςματικό μακθςιακό περιβάλλον για τουσ μακθτζσ. Θ 

ςθμαντικότθτα του ρόλου του διευκυντι αποδεικνφει πωσ δεν μπορεί να είναι 

αυτοδίδακτοσ ι να λειτουργεί μόνο με τθν εμπειρία του αλλά κα πρζπει να ζχει 

εκπαιδευτεί κατάλλθλα για να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτο απαιτθτικό αυτό ζργο. 

Θ κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν  από τθν αρχι τθσ καριζρασ τουσ αλλά 

και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ τουσ πορείασ, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ των 

ιδίων ταυτόχρονα ωσ προςωπικότθτεσ και ωσ επαγγελματίεσ γεγονόσ που 

ςυςχετίηεται με τθν εξζλιξθ των μακθτϊν τουσ. Μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε 

επιμορφωτικά προγράμματα ωκοφνται ςτθ δθμιουργία αποτελεςματικϊν 

πρακτικϊν, εφαρμόςιμων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και επομζνωσ ςτο 

μακθτικό δυναμικό. 

 

3.4 Επιμορφωτικοί Φορείσ      

Στθν Ελλάδα το επιμορφωτικό ζργο ζχει αςκθκεί και αςκείται  από μια 

ποικιλία φορζων: από το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο (παφςθ λειτουργίασ με  
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Φ.908/18254/Θ (ΦΕΚ 372Βϋ/20-02-2012)), τον Οργανιςμό Επιμόρφωςθσ 

Εκπαιδευτικϊν (παφςθ λειτουργίασ με Φ.908/18254/Θ (ΦΕΚ 372Βϋ/20-02-2012),  το 

Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (άρκρου 21 του Ν. 3966 (ΦΕΚ 118Αϋ/24-05-

2011), τα  Διδαςκαλεία (βρίςκονται ςε προςωρινι αναςτολι τθσ λειτουργίασ τουσ), 

τα  Ρεριφερειακά Επιμορφωτικά Κζντρα, τα  Α.Ε.Ι –Τ.Ε.Ι, τθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε , τουσ 

ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ που αντικαταςτάκθκαν από τουσ ςυντονιςτζσ 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςφμφωνα με τον νόμο 4547 (ΦΕΚ 102 Αϋ/12-06-2018).  

Επιπλζον από ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, ςυνδικαλιςτικοφσ ςυλλόγουσ, από 

επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), ςχολικζσ 

μονάδεσ, δθμόςιουσ, δθμοτικοφσ και ιδιωτικοφσ φορείσ.  

Οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν είναι ςυνάρτθςθ 

πολλϊν παραγόντων λόγω τθσ πολυμορφίασ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

ανομοιομορφίασ των εκπαιδευόμενων (Βεργίδθσ, 2008). Για τον ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι προγραμμάτων επιμόρφωςθσ επιβάλλεται θ μελζτθ τθσ υπάρχουςασ 

κατάςταςθσ, των δεδομζνων και των προκλιςεων αλλά κυρίωσ θ διερεφνθςθ των 

επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν (Κρυπωτοφ, 2018). Αυτζσ οι ανάγκεσ 

όταν ικανοποιθκοφν, οι εκπαιδευτικοί κα είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν τισ 

απαιτιςεισ και τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ. Γι’ αυτό οι 

φορείσ υλοποίθςθσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων πρζπει να λάβουν υπόψθ 

αυτζσ τισ ανάγκεσ ϊςτε τα προγράμματα που κα ςχεδιάςουν να είναι 

αποτελεςματικά και χριςιμα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

 

3.5 Μορφι επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα δεν ζχουν ςτακερι μορφι. Κάποια 

ζχουν ωσ ςτόχο τθν ειςαγωγικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και είναι 

υποχρεωτικά, όπωσ υπιρξαν τα ΡΕΚ για τουσ νεοδιοριηόμενουσ και κάποια άλλα 

ζχουν ςτόχο τθ βελτίωςθ του επιπζδου τθσ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν, τθν 

επιμόρφωςθ ςε τομείσ που δεν άπτονται των κακαρά διδακτικϊν κακθκόντων  τουσ  

αλλά είναι απαραίτθτα ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα και τθν κάλυψθ πικανϊν κενϊν 

που ζχει δθμιουργιςει θ φκορά του χρόνου. Τα προγράμματα αυτά είναι 

μελετθμζνα να καλφπτουν τισ εκάςτοτε εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τθ δεδομζνθ χρονικι 
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ςτιγμι που υλοποιοφνται. Τα κριτιρια ταξινόμθςθσ των προγραμμάτων 

επιμόρφωςθσ με βάςθ τουσ Σακκοφλθ, Αςθμάκθ και Βεργίδθ (2017: 116) αποτελοφν  

«ο χϊροσ υλοποίθςθσ, ο χρόνοσ διεξαγωγισ, θ χρονικι διάρκεια, ο ςκοπόσ και το 

περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ, ο τρόποσ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ, θ ομάδα – 

ςτόχοσ, κακϊσ και ο φορζασ που ςχεδιάηει και υλοποιεί το πρόγραμμα». Με βάςθ 

τα κριτιρια ταξινόμθςθσ και τθ μορφι του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, οι 

ςυγγραφείσ παρουςιάηουν τον παρακάτω  Ρίνακα 3.1. 

 

Πίνακασ 3.1: υνκετικι τυπολογία μορφϊν επιμόρφωςθσ ςτο ελλθνικό 

εκπαιδευτικό πεδίο 

Κριτιρια ταξινόμθςθσ Μορφι επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ 

 

1. Θ μορφι τθσ 

οργανωτικισ δομισ 

α. ιεραρχικι – 

ςυγκεντρωτικι 

β. πολυεςτιακι – 

αποκεντρωμζνθ 

γ. αυτοδιαχειριηόμενθ 

 

2. Ο χαρακτιρασ τθσ 

ςυμμετοχισ 

α. υποχρεωτικι 

β. προαιρετικι 

 

 

 

3. Το «επίκεντρο» 

τθσ παρζμβαςθσ 

α. ατομοκεντρικι (εςτιάηει 

ςτον/θν εκπαιδευτικό) 

β. ςχολειοκεντρικι 

(εςτιάηει ςτθ ςχολικι μονάδα) 

γ. ομαδοκεντρικι (εςτιάηει 

ςε ομάδεσ εκπαιδευτικϊν ι και ςε 

ςυνεργατικά δίκτυα ςχολείων) 

 

 

        4. Ο χϊροσ 

διεξαγωγισ 

α. ενδοςχολικι (εντόσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ) 

β. με επίκεντρο μια 

ςχολικι μονάδα 
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γ. εκτόσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ ςε εκπαιδευτικοφσ / 

επιμορφωτικοφσ φορείσ (π.χ. ΡΕΚ, 

Ρανεπιςτιμια κ.λ.π.) 

 

5. Θ εργαςιακι 

εμπειρία των ςυμμετεχόντων 

α. ειςαγωγικι 

(νεοπροςλθφκζντεσ εκπαιδευτικοί) 

β. ςυνεχιηόμενθ (εν 

ενεργεία εκπαιδευτικοί) 

6. Θ χρονικι 

διάρκεια του προγράμματοσ 

α. βραχεία επιμόρφωςθ 

(ολιγόωρθ, ζωσ 10 ϊρεσ) 

β. μζςθσ διάρκειασ (από 11 

ωσ 100 ϊρεσ) 

γ. μακράσ διαρκείασ 

(περιςςότερεσ από 100 ϊρεσ) 

7. Θ 

επαναλθψιμότθτα του προγράμματοσ 

α. εφάπαξ 

β. περιοδικά 

(επαναλαμβανόμενο ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα) 

8. Ο χρόνοσ 

διεξαγωγισ του προγράμματοσ 

α. εντόσ του εργαςιακοφ 

ωραρίου 

β. εκτόσ του εργαςιακοφ 

ωραρίου (απογεφματα, αργίεσ, 

διακοπζσ) 

     9. Θ ιδιότθτα των 

ςυμμετεχόντων 

α. ςτελζχθ 

β. εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτιτων 

γ. εκπαιδευτικοί 

ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ / κλάδου 

 

     10.   Θ μορφι τθσ 

επικοινωνίασ 

α. δια ηϊςθσ 

β. εξ αποςτάςεωσ 

γ. μεικτι 
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       επιμορφωτι - 

ςυμμετεχόντων 

δ. e-learning ςε κοινότθτεσ 

μάκθςθσ 

 

 

 

11. Οι επιμορφωτικζσ 

μζκοδοι 

α. εκκετικι ι παρουςίαςθσ 

(διάλεξθ, επίδειξθ) 

β. βιωματικι – 

ςυμμετοχικι (εργαςτιρια, παιχνίδι 

ρόλων, μικροδιδαςκαλία, κ.ά.) 

 γ. ζρευνα δράςθ / 

ευρετικι  

 

3.6 Αξιολόγθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων 

Σε ζρευνεσ που ζχουν ωσ ςτόχο τουσ ςτθν αξιολόγθςθ των 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που ζχουν διεξαχκεί, παρατθρείται από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ μια ςχετικι δυςαρζςκεια όςον αφορά το περιεχόμενό τουσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςε ζρευνα του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, αναφζρεται ότι ζνα 

περιεχόμενο άςχετο με τθν κακθμερινι εκπαιδευτικι πράξθ είναι λόγοσ για να 

εγκαταλείψουν ζνα πρόγραμμα (Ρ.Ι., 2010). Επιπλζον δε κεωροφν πωσ 

προγράμματα που ζχουν παρακολουκιςει κατά το παρελκόν ςυνζβαλαν ςθμαντικά 

ςτθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ τουσ ικανότθτασ και ότι κα ικελαν να παρουςιάηουν 

βιωματικό χαρακτιρα με χριςθ νζων τεχνικϊν. Ζνα κζμα που τουσ απαςχολεί είναι 

θ διαχείριςθ κρίςεων ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, που υπάρχει και δυςκολεφει το 

εκπαιδευτικό τουσ ζργο  (Βεργίδθσ, 2012) αλλά και θ αναςφάλεια που νιϊκουν 

όςον αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων από φυςικζσ καταςτροφζσ (Κοτςϊρθ, 

2018).  Ακόμθ ςυχνά οι εκπαιδευτικοί χαρακτθρίηουν το φορζα υλοποίθςθσ των 

επιμορφϊςεων  αλλά και τουσ επιμορφωτζσ τουσ ακατάλλθλουσ. Οι εκπαιδευτικοί 

ςε ζρευνα τθσ Κρυπωτοφ (2018) αναφζρουν ότι κα είχαν κίνθτρο να 

παρακολουκιςουν ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα αν δεν τουσ πρόςκετε φόρτο 

εργαςίασ και αν θ υπθρεςία τουσ παρείχε διευκολφνςεισ, όπωσ εκπαιδευτικι άδεια. 

Ρρζπει να αναφερκεί όμωσ ότι «Οι εκπαιδευτικοί  αναγνωρίηουν τον βοθκθτικό 

ρόλο τθσ επιμόρφωςθσ για τθν άςκθςθ των διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν τουσ 

κακθκόντων και για αυτό πιςτεφουν πωσ οι δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν επιμόρφωςι 
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τουσ πρζπει να αυξθκοφν ςθμαντικά, ακόμθ και ςε ςυνκικεσ δθμοςιονομικισ 

ςτενότθτασ, ϊςτε οι ίδιοι να καταςτοφν πιο αποτελεςματικοί και να αναπτυχκοφν 

επαγγελματικά, όπωσ επιβάλλεται ςτα ςφγχρονα απαιτθτικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα» (Μπροφςασ, 2017).  

 

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΑ 

4.1 Θ μζκοδοσ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε ποςοτικι ζρευνα. 

Δθμιουργικθκε ζνα ερωτθματολόγιο με βάςθ τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ και 

ςχετικζσ μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθ χϊρα μασ. Θ μζκοδοσ κεωρικθκε 

κατάλλθλθ διότι επιτρζπει τθ ςυλλογι των δεδομζνων με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα 

αποτελζςματα να μποροφν να ποςοτικοποιθκοφν και ςτθ ςυνζχεια να αναλυκοφν 

με ςτατιςτικζσ μεκόδουσ αλλά και να εξαχκοφν αξιόπιςτα αποτελζςματα που κα 

μποροφν να γενικευκοφν (Cohen & Manion, 1997). Θ μζκοδοσ προςφζρεται για τθν 

περιγραφι των τάςεων και τθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των μεταβλθτϊν τθσ, οπότε και 

κα εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν φπαρξθ ι μθ παραγόντων που επθρεάηουν 

τουσ ερωτϊμενουσ. Επιπλζον εξαςφαλίηει τθν ουδετερότθτα του ερευνθτι εφόςον 

μεταξφ του ερευνθτι και των ςυμμετεχόντων παρεμβάλλεται μόνο το ερευνθτικό 

εργαλείο.  

 

4.2 κοπόσ τθσ ζρευνασ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των δεξιοτιτων των 

εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε κζματα διαχείριςθσ κινδφνων 

από  φυςικζσ καταςτροφζσ και να καταγραφοφν οι απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν 

αναγκαιότθτα και τθν οργάνωςθ αντίςτοιχων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων για τθ 

διαχείριςι τουσ.  

 

4.3 Ειδικότεροι ςτόχοι 

Θ ζρευνα ςκοπεφει να καταγράψει αν οι εκπαιδευτικοί αιςκάνονται 

κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι να διαχειριςτοφν ζναν κίνδυνο από μια φυςικι 
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καταςτροφι ςτθ ςχολικι μονάδα, αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων και το 

ρόλο που κα διαδραματίςει ο κακζνασ τουσ ςε περίπτωςθ κινδφνου. Επιπλζον να 

διαπιςτϊςει αν υπάρχει ςχζδιο εκκζνωςθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και εάν οι ίδιοι 

αλλά και οι μακθτζσ τουσ είναι ενιμεροι.  

Ζνασ ακόμθ ςτόχοσ είναι θ διαπίςτωςθ τθσ άποψθσ των εκπαιδευτικϊν 

για το αν αιςκάνονται τθν ανάγκθ επιμόρφωςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των 

κινδφνων. Τζλοσ θ ζρευνα δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να δθλϊςουν 

τθ γνϊμθ τουσ για το πλαίςιο, τθ μορφι, τον τρόπο και το φορζα υλοποίθςθσ αυτϊν 

των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. 

 

4.4 Σα ερευνθτικά ερωτιματα 

 Ροιεσ είναι οι απόψεισ  εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Ν. Χανίων ςχετικά με τθν ετοιμότθτά τουσ για τθ 

διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ ςτθ ςχολικι μονάδα ; 

 Ροιεσ είναι οι απόψεισ εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Ν. Χανίων όςον αφορά τθν φπαρξθ ςχεδίου για τθ 

διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ ςτθ ςχολικι μονάδα και 

τον ατομικό τουσ ρόλο ςε περίπτωςθ που παραςτεί ανάγκθ;  

 Ροιεσ είναι οι απόψεισ εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Ν. Χανίων για τθν ετοιμότθτα των ίδιων αλλά και 

των μακθτϊν τουσ ςτθν εκκζνωςθ του ςχολικοφ κτιρίου; 

 Ροιεσ είναι οι απόψεισ εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Ν. Χανίων ςε ςχζςθ με τισ υποδομζσ, τισ διαδικαςίεσ 

και τθν εφαρμογι των κανόνων που ζχουν οριςτεί ςτο ςχολικό χϊρο;  

 Ροιεσ είναι οι απόψεισ εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Ν. Χανίων για τθν αναγκαιότθτα επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ με κζμα τθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ 

κινδφνουσ; 

 Ροιεσ είναι  οι απόψεισ εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ του Ν. Χανίων για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των 

ςυγκεκριμζνων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ; 
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 Υπάρχει διαφοροποίθςθ ςτισ παραπάνω απόψεισ των εκπαιδευτικϊν 

ανάλογα με τα δθμογραφικά τουσ χαρακτθριςτικά; 

 

4.5 Οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ 

Οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ απορρζουν από το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ 

τθσ αλλά και από το κεωρθτικό πλαίςιο όπωσ ζχουν περιγραφεί ςε προθγοφμενα 

κεφάλαια και υποκεφάλαια. Ριο ςυγκεκριμζνα οι υποκζςεισ είναι:  

 Οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι ζνασ μελλοντικόσ φυςικόσ κίνδυνοσ κα 

επθρεάςει τισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί δεν αιςκάνονται ζτοιμοι να διαχειριςτοφν ζνα 

φυςικό κίνδυνο κατά τθ διάρκεια  τθσ εργαςίασ τουσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν τθν φπαρξθ ομάδασ διαχείριςθσ κρίςεων 

ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα. 

 Οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν ποιοσ είναι ο δικόσ τουσ ςυγκεκριμζνοσ 

ρόλοσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί ζχουν ενθμερωκεί από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό 

για το ςχζδιο εκκζνωςθσ του ςχολείου τουσ. 

 Οι μακθτζσ δε γνωρίηουν το ςχζδιο εκκζνωςθσ του ςχολείου. 

 Ζχουν γίνει αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

 Θ ετοιμότθτα των ςχολικϊν μονάδων δεν ζχει αξιολογθκεί. 

 Οι εκπαιδευτικοί επικυμοφν τθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και του 

ςχεδίου ετοιμότθτασ του ςχολείου τουσ από κάποια προϊςτάμενθ 

αρχι. 

 Δεν ζχει οριςτεί κάποιοσ εκπαιδευτικόσ ωσ υπεφκυνοσ επικοινωνίασ 

με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν ςε περίπτωςθ κρίςθσ από κάποιο 

φυςικό κίνδυνο. 

 Οι ςχολικζσ μονάδεσ δε διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα και υποδομζσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου  

 Θ εφαρμογι των κανόνων και των διαδικαςιϊν που ζχουν οριςτεί για 

τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ κινδφνου είναι απαραίτθτθ. 

 Είναι επικυμθτι μια ςτακερι ςυνεργαςία με φορείσ υποςτιριξθσ. 
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 Οι εκπαιδευτικοί κεωροφν απαραίτθτθ τθν επιμόρφωςι τουσ  ςε 

κζματα διαχείριςθσ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί ζχουν λάβει ςτο παρελκόν επιμόρφωςθ ςε κζματα 

διαχείριςθσ τζτοιων κρίςεων. 

 Οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν αφοροφν ςε όλα τα 

είδθ των φυςικϊν καταςτροφϊν. 

 Οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν εντοπίηονται ςε 

κζματα ψυχολογικϊν επιπτϊςεων προκαλοφμενων από μία κρίςθ. 

 Οι επιμορφωτικι μζκοδοσ που προτιμοφν οι εκπαιδευτικοί είναι θ 

δια ηϊςθσ με  βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Ωσ προσ το χρόνο επιμόρφωςθσ, οι εκπαιδευτικοί προτιμοφν θ 

επιμόρφωςθ να διεξάγεται εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου. 

 Οι εκπαιδευτικοί προτιμοφν ο τόποσ διεξαγωγισ τθσ επιμόρφωςθσ να 

είναι εφκολα προςβάςιμοσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί δεν επικυμοφν επιπλζον φόρτο εργαςίασ από ζνα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 Θ επικυμθτι διάρκεια ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ είναι δφο 

με τρεισ μζρεσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί κα ικελαν το πρόγραμμα αυτό να ζχει 

επαναλθψιμότθτα. 

 Ωσ προσ τουσ επιμορφωτζσ, προτιμοφν τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ 

με ειδίκευςθ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα. 

 Οι εκπαιδευτικοί προτιμοφν τα προγράμματα αυτά να είναι 

επιδοτοφμενα για τουσ επιμορφοφμενουσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί προτιμοφν να παρζχεται βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ μετά από ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 Οι μεγαλφτερθσ θλικίασ εκπαιδευτικοί επιλζγουν επιμορφωτικά 

προγράμματα ςτα οποία δεν απαιτείται θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. 

 Οι μεγαλφτερθσ θλικίασ εκπαιδευτικοί γνωρίηουν τθν φπαρξθ τθσ 

ομάδασ διαχείριςθσ κρίςεων. 
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4.6  Σο ερευνθτικό εργαλείο 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε ερωτθματολόγιο 

(Ραράρτθμα Α) ωσ το πιο κατάλλθλο ερευνθτικό εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων 

διότι μπορεί να παρζχει αξιοπιςτία και πλικοσ πλθροφοριϊν. Επιπροςκζτωσ, θ 

χριςθ του διευκολφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ, διότι ςυμπλθρϊνεται 

εφκολα και γριγορα. Το ερωτθματολόγιο ςυντάχκθκε από τθν ερευνιτρια ςε 

ςυνεργαςία με τθν επιβλζπουςα κακθγιτρια και διανεμικθκε προςωπικά από τθν 

ερευνιτρια ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Κάκε ερωτθματολόγιο ςυνοδευόταν από 

επιςτολι προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, με ςτόχο τθν πλθροφόρθςι τουσ ςχετικά με 

τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, ενϊ παράλλθλα παρεχόταν διαβεβαίωςθ για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ τουσ, γεγονόσ που λειτοφργθςε κετικά ωσ προσ τθν 

ςυμπλιρωςι του. Αν και περιλαμβάνονταν ςαφείσ οδθγίεσ ςχετικά με τον τρόπο 

ςυμπλιρωςισ του, θ παρουςία τθσ ερευνιτριασ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ιταν καταλυτικι, διότι παρείχε επιπλζον διευκρινιςεισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

εκπαιδευτικοφσ διευκολφνοντάσ τουσ, με αποτζλεςμα να επιςτραφεί το 81% αυτϊν.  

Οι πρϊτεσ ζξι ερωτιςεισ αντλοφν πλθροφορίεσ για τα δθμογραφικά και 

εργαςιακά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν με ερωτιςεισ κλειςτοφ και 

ανοικτοφ τφπου ςχετικά με το φφλο, τθν θλικία, τα ζτθ υπθρεςίασ, τθν ειδικότθτα, 

το μορφωτικό επίπεδο και το είδοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που υπθρετοφν. Οι 

ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ δζχονται γριγορεσ απαντιςεισ κακϊσ απαιτοφν λίγο 

χρόνο και τα ςυλλεγόμενα δεδομζνα είναι εφκολα επεξεργάςιμα.  

Θ δεφτερθ ομάδα ερωτιςεων δομικθκε με δφο ερωτιςεισ κλειςτοφ 

τφπου και δεκαπζντε  βάςει τθσ πενταβάκμιασ κλίμακασ διαςτθμάτων Likert, που 

κυμαίνονταν από το 1 που ιςοδυναμεί με το κακόλου ζωσ το 5 που αντιπροςωπεφει 

το πάρα πολφ. Οι ερωτιςεισ αναφζρονται ςτουσ φυςικοφσ κινδφνουσ και ζχουν 

ςτόχο να ανιχνεφςουν τθν ετοιμότθτα των εκπαιδευτικϊν, τθν φπαρξθ ι μθ ςχεδίου 

ζκτακτθσ ανάγκθσ και τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με αυτό. Ακόμθ ανιχνεφουν τισ 

γνϊςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ το ςχζδιο εκκζνωςθσ, τθν υλοποίθςθ αςκιςεων 

ετοιμότθτασ και τθν φπαρξθ ι μθ αξιολόγθςθσ τθσ ετοιμότθτασ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. Επιπλζον ανιχνεφεται εν επικυμοφν να αξιολογθκεί αυτό το ςχζδιο από 

κάποια προϊςτάμενθ αρχι αλλά και να υπάρχει μόνιμθ ςυνεργαςία με φορείσ 
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υποςτιριξθσ, αν ζχουν οριςτεί οι υποχρεϊςεισ των μελϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ και 

αν τα μζςα και οι υποδομζσ που υπάρχουν είναι  κατάλλθλα για τθ διαχείριςθ 

φυςικϊν κινδφνων.  

Θ τρίτθ ομάδα περιλαμβάνει ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου και ζχει ωσ 

ςτόχο τθ διερεφνθςθ τθσ  αναγκαιότθτασ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, ςε 

ςυγκεκριμζνα είδθ φυςικϊν κινδφνων. Στο τζταρτο μζροσ, οι ερωτιςεισ δομικθκαν 

και διατυπϊκθκαν βάςει τθσ πενταβάκμιασ κλίμακασ διαςτθμάτων Likert, και 

κυμαίνονται από το 1 ζωσ το 5. Σε αυτζσ  διερευνάται θ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν 

όςον αφορά τθ μορφι των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, το χρόνο και τον τόπο 

διεξαγωγισ τουσ, τθ διάρκειά τουσ, το φόρτο εργαςίασ που προςκζτουν και αν 

επικυμοφν να ζχουν επαναλθψιμότθτα.  Ακόμθ ερευνάται θ άποψι τουσ για τουσ 

επιμορφωτζσ τουσ αλλά και για τθν φπαρξθ ι μθ επιδότθςθσ και βεβαίωςθσ 

παρακολοφκθςθσ από ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 

4.7  Σο δείγμα 

Το πλθκυςμόσ ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ είναι οι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπλθρωτζσ που είναι εργαηόμενοι ςτο νομό Χανίων. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του νομοφ, οι μόνιμοι 

εργαηόμενοι εκπαιδευτικοί είναι 1089 ςτο πλικοσ και κάκε ςχολικι χρονιά 

απαςχολοφνται περίπου 200 αναπλθρωτζσ. Το τελικό δείγμα τθσ ζρευνασ 

αποτζλεςαν 120 εκπαιδευτικοί που αντιςτοιχοφν περίπου ςτο 10% του ςυνόλου 

τουσ, κάτι που κακιςτά το δείγμα μασ αντιπροςωπευτικό. Ριο αναλυτικά από το 

ςφνολο των εκπαιδευτικϊν πζντε από αυτοφσ εκτελοφν χρζθ διευκυντι και τρείσ 

υπιρξαν ςχολικοί ςφμβουλοι κατά το παρελκόν. 

Μοιράςτθκαν 150 ερωτθματολόγια και από αυτά επεςτράφθςαν τα 

120 για μελζτθ και ανάλυςθ. Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί είναι τριάντα τριϊν 

διαφορετικϊν ειδικοτιτων και υπθρετοφν ςε διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ και 

πιο ςυγκεκριμζνα ςε Γυμνάςια, Γενικά Λφκεια, Εκκλθςιαςτικό Σχολείο, ΕΕΕΕΚ, 

Μουςικό Σχολείο, ΕΡΑΛ και Εςπερινό ΕΡΑΛ. 

Επιλζχκθκαν ςχολικζσ μονάδεσ που είναι κοντά ςτθν πόλθ των Χανίων, 

αλλά και επαρχιακζσ οπότε το δείγμα αποτελείται από αςτικι, θμιαςτικι και από 
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αγροτικι περιοχι. Οι ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ απευκφνκθκε θ ερευνιτρια 

προςφζρονται για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ διότι ζχουν μεγάλο πλικοσ 

εκπαιδευτικϊν, με μεγάλο εφροσ ςτθν προχπθρεςία και ςτουσ διαφορετικοφσ 

κλάδουσ. 

  

4.8 Θ ερευνθτικι διαδικαςία 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ζγινε ςυλλογι των δεδομζνων μζςω 

ερωτθματολογίων. Θ πρϊτθ φάςθ τθσ ζρευνασ περιελάμβανε τθ ςφνταξθ του 

ερωτθματολογίου, θ οποία ζγινε μετά από βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και μελζτθ 

προγενζςτερων μελετϊν, κατά το κερινό εξάμθνο του προθγοφμενου ζτουσ. Τθ 

ςφνταξθ του ερωτθματολογίου ανζλαβε θ ερευνιτρια ςε ςυνεργαςία με τθν 

επιβλζπουςα κακθγιτρια. Μετά τθν ολοκλιρωςι του, ζγινε  πιλοτικι εφαρμογι ςε 

ζνα μικρό δείγμα, αποτελοφμενο από τζςςερεισ εκπαιδευτικοφσ, για να εντοπιςτοφν 

οι αδυναμίεσ του. Στθ ςυνζχεια ξεκίνθςε θ δεφτερθ φάςθ τθσ ζρευνασ, θ 

διαμοίραςθ των ερωτθματολογίων από τθν ερευνιτρια ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Αυτι 

ολοκλθρϊκθκε ςτα μζςα του Σεπτζμβρθ με τον μεγαλφτερο όγκο αυτϊν να ζχει 

ςυλλεχκεί πριν τισ κερινζσ διακοπζσ των εκπαιδευτικϊν. Συνολικά μοιράςτθκαν 150 

ερωτθματολόγια και επιςτράφθκαν ςυμπλθρωμζνα τα 120. Ακολοφκθςε θ τρίτθ 

φάςθ τθσ ζρευνασ που περιελάμβανε τον ζλεγχο των ςυμπλθρωμζνων 

ερωτθματολογίων, τθν απαρίκμθςι τουσ και τθν κωδικοποίθςθ των  απαντιςεων. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κανζνα ερωτθματολόγιο δεν αποκλείςτθκε. 

Χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα Στατιςτικισ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων Κοινωνικϊν 

Επιςτθμϊν SPSS 21 για να  πραγματοποιθκοφν οι απαιτοφμενεσ ποςοτικζσ 

αναλφςεισ και για να γίνει χριςθ ςτατιςτικϊν τεχνικϊν ςυςχζτιςθσ. Θ τζταρτθ και 

τελευταία φάςθ τθσ ζρευνασ περιλαμβάνει τθ ςυγγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ζρευνασ θ οποία ολοκλθρϊκθκε ςτα μζςα Νοεμβρίου. Θ ζρευνα διεξιχκθ ςτο νομό 

Χανίων διότι μασ ενδιαφζρει να διερευνιςουμε τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε ζνα  νομό, με ζντονθ 

ςειςμικότθτα λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του και πλθμμυρόπλθκτο μετά τον 

περυςινζσ ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ. 

 



66 
 

4.9 Θ Μζκοδοσ ανάλυςθσ των δεδομζνων 

Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των ερωτθματολογίων χρθςιμοποιικθκε το 

πρόγραμμα Στατιςτικισ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν S.P.S.S. 

21. Χρθςιμοποιικθκαν δείκτεσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ, όπωσ είναι θ διάμεςοσ 

(Md), θ μζςθ  τιμι (Μ), θ τυπικι απόκλιςθ (SD), εκατοςτιαία ςυχνότθτα (percentage 

frequency) και ακροιςτικι εκατοςτιαία ςυχνότθτα (cumulative percentage 

frequency).  Ακόμθ χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ chi-square tests (Χ2) για να ελεγχκεί 

θ φπαρξθ ςχζςθσ μεταξφ δφο μεταβλθτϊν. Ραράλλθλα, με το δείκτθ Χ2, ςτθν 

ανάλυςθ των  αποτελεςμάτων  παρουςιάηονται  οι  βακμοί  ελευκερίασ  (df)  κακϊσ  

και  το  επίπεδο  ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ (p).   

Ριο αναλυτικά, ζγινε καταχϊρθςθ των δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια θ 

εξαγωγι των μζςων όρων, τθσ διαμζςου, των ςυχνοτιτων, των ςχετικϊν 

ςυχνοτιτων, και των ακροιςτικϊν ςχετικϊν ςυχνοτιτων και ακολοφκθςε 

περιγραφικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων. Θ χριςθ του ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ επιτρζπει τθ μζτρθςθ του βακμοφ ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςε δφο ι 

περιςςότερεσ μεταβλθτζσ, οπότε και επιλζχκθκαν από τθν ερευνιτρια κάποιεσ 

μεταβλθτζσ για να γίνουν ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ, ϊςτε να βρεκεί αν υπάρχει 

ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ςυςχετιςτικόσ ερευνθτικόσ 

ςχεδιαςμόσ χρθςιμοποιικθκε ϊςτε να εντοπιςτεί θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των 

μεταβλθτϊν θλικία, και ζτθ υπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν, με τθν ετοιμότθτα 

διαχείριςθσ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ αλλά και με τα χαρακτθριςτικά ενόσ 

επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. Επιπλζον, επιχειρικθκε θ ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

ετοιμότθτασ των εκπαιδευτικϊν να διαχειριςτοφν ζνα κίνδυνο με τθν φπαρξθ 

ομάδασ διαχείριςθσ και αυτι με τθ ςειρά τθσ ςυςχετίςτθκε με τθν ερϊτθςθ  που 

ανιχνεφει κατά πόςο γνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί το ρόλο τουσ ςε 

περίπτωςθ που παραςτεί ανάγκθ. Ακόμθ ανιχνεφτθκε θ φπαρξθ ςυςχζτιςθσ μεταξφ 

των εκπαιδευτικϊν που ζχουν αντιμετωπίςει κάποιο φυςικό κίνδυνο ςε ϊρα τθσ 

εργαςίασ με τθν φπαρξθ των κατάλλθλων μζςων και υποδομϊν ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ. Θ  διαδικαςία  ολοκλθρϊκθκε με τθν ερμθνεία των πινάκων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  : ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

5.1 Δθμογραφικά ςτοιχεία ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα 
 

5.1.1 Σο φφλο των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 

Ωσ προσ το φφλο των ςυμμετεχόντων των ςτθν ζρευνα το 62.5% ιταν 

γυναίκεσ και το υπόλοιπο 37,5% ιταν άνδρεσ. 

 

1.1.Φφλο 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρασ 45 37,5 37,5 37,5 

Γυναίκα 75 62,5 62,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.1.2   Θ θλικία  των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 

Ριο ςυγκεκριμζνα το 53,8% των ερωτθκζντων ιταν θλικίασ από 41-50 

ετϊν, το 24,4% από 51 ετϊν και πάνω και το υπόλοιπο 21,8% ιταν από 31-40 ετϊν. 

 

1.2.Ηλικία 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31-40 ετϊν 26 21,7 21,8 21,8 

41-50 ετϊν 64 53,3 53,8 75,6 

51 ετϊν & 

πάνω 
29 24,2 24,4 100,0 

Total 119 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 120 100,0   

 

 

 

 

 

 



69 
 

5.1.3 Σα ζτθ υπθρεςίασ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 

Ο μζςοσ όροσ ετϊν προχπθρεςίασ ιταν τα 15 ζτθ με τυπικι απόκλιςθ 

τα 8 ζτθ. Τα λιγότερα ζτθ που αναφζρκθκαν ιταν 1,5 χρόνοσ και τα περιςςότερα 37 

ζτθ. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1.3.Ζτθ 

υπθρεςίασ 
119 1,50 37,00 14,7521 7,69048 

Valid N (listwise) 119     
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5.1.4 Ο κλάδοσ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 

Οι διάφοροι κλάδοι των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν παρατίκενται 

αναλυτικά ςτον κάτωκι πίνακα. Ρρόκειται για 33 διαφορετικζσ ειδικότθτεσ. 

 

1.4 Κλάδοσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  1 ,8 ,8 ,8 

Αιςκθτικι 1 ,8 ,8 1,7 

ΕΒΡ ΔΕ01 1 ,8 ,8 2,5 

ΡΕ01 2 1,7 1,7 4,2 

ΡΕ02 19 15,8 15,8 20,0 

ΡΕ02.50 ΕΑΕ 1 ,8 ,8 20,8 

ΡΕ03 18 15,0 15,0 35,8 

ΡΕ03.50 2 1,7 1,7 37,5 

ΡΕ04 6 5,0 5,0 42,5 

ΡΕ04.01 4 3,3 3,3 45,8 

ΡΕ04.01.50 1 ,8 ,8 46,7 

ΡΕ04.02 3 2,5 2,5 49,2 

ΡΕ04.04 1 ,8 ,8 50,0 

ΡΕ04.08 1 ,8 ,8 50,8 

ΡΕ05 1 ,8 ,8 51,7 

ΡΕ06 6 5,0 5,0 56,7 

ΡΕ07 3 2,5 2,5 59,2 

ΡΕ08 5 4,2 4,2 63,3 

ΡΕ09 1 ,8 ,8 64,2 

ΡΕ11 2 1,7 1,7 65,8 

ΡΕ11/ΡΕ88.07 1 ,8 ,8 66,7 

ΡΕ25 1 ,8 ,8 67,5 

ΡΕ30 1 ,8 ,8 68,3 

ΡΕ40/ΤΕ16 1 ,8 ,8 69,2 

ΡΕ78 2 1,7 1,7 70,8 

ΡΕ79.01 4 3,3 3,3 74,2 

ΡΕ80 12 10,0 10,0 84,2 

ΡΕ82 5 4,2 4,2 88,3 

ΡΕ83 2 1,7 1,7 90,0 

ΡΕ86 5 4,2 4,2 94,2 

ΡΕ87.03 2 1,7 1,7 95,8 



71 
 

ΡΕ88.04 1 ,8 ,8 96,7 

ΡΕ89.01 1 ,8 ,8 97,5 

ΤΕ16 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

5.1.5 Οι επιπλζον ςπουδζσ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 

Το 62% των ερωτθκζντων που διλωςαν ότι είχαν εξτρά ςπουδζσ, είχαν 

Μεταπτυχιακό, το 20,3% ιταν απόφοιτοι τθσ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΡΑΙΤΕ, το 13,9% είχαν 

δεφτερο πτυχίο και το υπόλοιπο 3,8% είχαν Διδακτορικό. (Σθμειϊνεται ότι από τα 

120 άτομα, τα 41 δεν είχαν ι δεν ανζφεραν επιπλζον ςπουδζσ).  

 

1.5 Επιπλζον ςπουδζσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΡΑΙΤΕ 16 13,3 20,3 20,3 

Δεφτερο πτυχίο 11 9,2 13,9 34,2 

Μεταπτυχιακό 49 40,8 62,0 96,2 

Διδακτορικό 3 2,5 3,8 100,0 

Total 79 65,8 100,0  

Missing System 41 34,2   

Total 120 100,0   

 



72 
 

5.1.6 Σο είδοσ του ςχολείου υπθρζτθςθσ  των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 

Το 34,2% των ερωτθκζντων εργάηονται ςε Λφκειο, το 32,5% ςε ΕΡΑΛ, 

το 17,5% ςε Γυμνάςιο και το υπόλοιπο 15,8% κάπου αλλοφ. 

 

 

1.6 χολείο υπθρζτθςθσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γυμνάςιο 21 17,5 17,5 17,5 

Λφκειο 41 34,2 34,2 51,7 

ΕΡΑΛ 39 32,5 32,5 84,2 

Άλλο 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2  Εμπειρίεσ, γνϊςεισ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 

5.2.1 Αντιμετϊπιςθ φυςικοφ κινδφνου ςτο παρελκόν 

Το 73,7% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ ζχουν αντιμετωπίςει 

κάποιον φυςικό κίνδυνο ενϊ το 26,3% απάντθςε αρνθτικά. 

 

2.1 Ζχετε αντιμετωπίςει ποτζ κάποιον φυςικό κίνδυνο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 87 72,5 73,7 73,7 

Πχι 31 25,8 26,3 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.2.2 Αντιμετϊπιςθ φυςικοφ κινδφνου ςε ϊρα εργαςίασ 

Το 59,7% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ δεν ζχουν αντιμετωπίςει 

κάποιον φυςικό κίνδυνο κατά τθν ϊρα τθσ εργαςίασ τουσ ενϊ το 40,3% απάντθςε 

πωσ ζχουν αντιμετωπίςει. 

 
2.2 Ζχετε αντιμετωπίςει ποτζ κάποιον φυςικό κίνδυνο κατά τθν ϊρα 

τθσ εργαςίασ ςασ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 48 40,0 40,3 40,3 

Πχι 71 59,2 59,7 100,0 

Total 119 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 120 100,0   
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5.2.3  Πικανότθτα εμφάνιςθσ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςτο μζλλον 

Το 39,5% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κεωροφν πάρα πολφ πικανό 

να ςυμβεί ζνασ φυςικόσ κίνδυνοσ ςτο μζλλον, το 30,3% το κεωροφν πολφ πικανό, το 

23,5% το κεωροφν πικανό ςε μζτριο βακμό και το υπόλοιπο 6,7% το κεωροφν λίγο 

πικανό. 

 
2.3  Πόςο πικανό κεωρείτε να ςυμβεί ζνασ φυςικόσ κίνδυνοσ ςτο 

μζλλον; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 8 6,7 6,7 6,7 

Μζτριο 28 23,3 23,5 30,3 

Ρολφ 36 30,0 30,3 60,5 

Ράρα 

πολφ 
47 39,2 39,5 100,0 

Total 119 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 120 100,0   
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5.2.4 Φυςικόσ κίνδυνοσ και ςχολικι κοινότθτα 

Το 49,2% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κεωροφν πάρα πολφ πικανό 

ζνασ φυςικόσ κίνδυνοσ να επθρεάςει τθ ςχολικι κοινότθτα, το 30,8% το κεωροφν 

πολφ πικανό, το 15,8% το κεωροφν πικανό ςε μζτριο βακμό και το υπόλοιπο 4,2% 

το κεωροφν λίγο πικανό. 

 
 

2.4 Πιςτεφετε ότι ζνασ φυςικόσ κίνδυνοσ μπορεί να επθρεάςει τθ 

ςχολικι κοινότθτα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 5 4,2 4,2 4,2 

Μζτριο 19 15,8 15,8 20,0 

Ρολφ 37 30,8 30,8 50,8 

Ράρα 

πολφ 
59 49,2 49,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.5 Ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςε ϊρα εργαςίασ 

Το 35% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ αιςκάνονται ζτοιμοι ςε μζτριο 

βακμό να διαχειριςτοφν ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ, 

το 32,5% κεωροφν ότι είναι ζτοιμοι ςε λίγο βακμό, το 20,8% κεωροφν πωσ είναι 

ζτοιμοι ςε πολφ μεγάλο βακμό και το υπόλοιπο 8,3% κεωροφν ότι δεν είναι 

κακόλου ζτοιμοι να διαχειριςτοφν ζναν τζτοιο κίνδυνο. 

 

 
2.5 Πόςο ζτοιμοσ/θ αιςκάνεςτε να διαχειριςτείτε  ζναν τζτοιο 

κίνδυνο κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ ςασ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 10 8,3 8,3 8,3 

Λίγο 39 32,5 32,5 40,8 

Μζτριο 42 35,0 35,0 75,8 

Ρολφ 25 20,8 20,8 96,7 

Ράρα 

πολφ 
4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.6 Ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι μονάδα 

Το 24,4% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ γνωρίηουν πάρα πολφ καλά 

ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, το 22,7% 

γνωρίηουν πολφ καλά ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ 

μονάδα, το 21,8% δεν γνωρίηουν κακόλου ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων 

ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, το 20,2% το γνωρίηουν ςε μζτριο βακμό και το υπόλοιπο 

10,9% γνωρίηουν ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα 

ςε λίγο βακμό. 

2.6 Γνωρίηετε αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι ςασ 

μονάδα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 26 21,7 21,8 21,8 

Λίγο 13 10,8 10,9 32,8 

Μζτριο 24 20,0 20,2 52,9 

Ρολφ 27 22,5 22,7 75,6 

Ράρα 

πολφ 
29 24,2 24,4 100,0 

Total 119 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 120 100,0   
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5.2.7  Καταμεριςμόσ ρόλων ςε περίπτωςθ κρίςθσ 

Το 26,1% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ υπάρχουν ςαφείσ οδθγίεσ 

για τον ρόλο όλων των εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ κρίςθσ τουσ ςε λίγο βακμό, 

ενϊ το ίδιο ποςοςτό διλωςε πωσ υπάρχουν ςαφείσ οδθγίεσ για τον ρόλο όλων των 

εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ κρίςθσ ςε πολφ μεγάλο βακμό, το 21,8% ςε μζτριο 

βακμό, το 15,1% διλωςε πωσ δεν υπάρχουν κακόλου ςαφείσ οδθγίεσ για τον ρόλο 

όλων των εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ κρίςθσ και το υπόλοιπο 10,9% κεωροφν ότι 

υπάρχουν ςαφείσ οδθγίεσ για τον ρόλο όλων των εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ 

κρίςθσ ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό. 

2.7 Τπάρχουν ςαφείσ οδθγίεσ για τον ρόλο όλων των εκπαιδευτικϊν ςε 

περίπτωςθ κρίςθσ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 18 15,0 15,1 15,1 

Λίγο 31 25,8 26,1 41,2 

Μζτριο 26 21,7 21,8 63,0 

Ρολφ 31 25,8 26,1 89,1 

Ράρα 

πολφ 
13 10,8 10,9 100,0 

Total 119 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 120 100,0   
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5.2.8  Ο ρόλοσ των ςυμμετεχόντων ςε περίπτωςθ κρίςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα 

Το 25,4% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ γνωρίηουν ςε πάρα πολφ 

μεγάλο βακμό ποιοσ είναι ο δικόσ τουσ ρόλοσ, το 22,9% διλωςε πωσ γνωρίηουν ςε 

πολφ μεγάλο βακμό ποιοσ είναι ο δικόσ τουσ ρόλοσ, το 18,6% διλωςε πωσ δεν 

γνωρίηουν κακόλου ποιοσ είναι ο δικόσ τουσ ρόλοσ, το 16,9% το γνωρίηουν ςε μζτριο 

βακμό και το υπόλοιπο 16,1% το γνωρίηουν ςε λίγο βακμό. 

 

2.8 Εςείσ γνωρίηετε ποιοσ είναι ο δικόσ ςασ ρόλοσ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 22 18,3 18,6 18,6 

Λίγο 19 15,8 16,1 34,7 

Μζτριο 20 16,7 16,9 51,7 

Ρολφ 27 22,5 22,9 74,6 

Ράρα 

πολφ 
30 25,0 25,4 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.2.9 χζδιο εκκζνωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

Το 32,5% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ ζχουν ενθμερωκεί ςε πάρα 

πολφ μεγάλο βακμό από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό για το ςχζδιο εκκζνωςθσ του 

ςχολείου τουσ, το 18,3% διλωςε πωσ γνωρίηουν ςε πολφ μεγάλο βακμό, το 16,7% 

διλωςε πωσ δεν ζχουν ενθμερωκεί κακόλου, άλλο ζνα 16,7% ζχουν ενθμερωκεί ςε 

μζτριο βακμό και το υπόλοιπο 15,8% ζχουν ενθμερωκεί ςε λίγο βακμό. 

 

2.9 Ζχετε ενθμερωκεί από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό για το ςχζδιο 

εκκζνωςθσ του ςχολείου ςασ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 20 16,7 16,7 16,7 

Λίγο 19 15,8 15,8 32,5 

Μζτριο 20 16,7 16,7 49,2 

Ρολφ 22 18,3 18,3 67,5 

Ράρα 

πολφ 
39 32,5 32,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.10  Γνωςτοποίθςθ τουσ ςχεδίου εκκζνωςθσ ςτουσ μακθτζσ 

Το 31,7% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ οι μακθτζσ γνωρίηουν το 

ςχζδιο εκκζνωςθσ του ςχολείου τουσ ςε μζτριο βακμό, το 26,7% γνωρίηουν ςε λίγο 

βακμό, το 20,8% διλωςαν πωσ δεν γνωρίηουν κακόλου το ςχζδιο εκκζνωςθσ του 

ςχολείου τουσ, το 12,5% διλωςαν πωσ γνωρίηουν ςε πολφ μεγάλο βακμό το ςχζδιο 

εκκζνωςθσ του ςχολείου τουσ και το υπόλοιπο 8,3% ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό. 

 
2.10 Θεωρείτε πωσ οι μακθτζσ γνωρίηουν το ςχζδιο εκκζνωςθσ του 

ςχολείου ςασ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 25 20,8 20,8 20,8 

Λίγο 32 26,7 26,7 47,5 

Μζτριο 38 31,7 31,7 79,2 

Ρολφ 15 12,5 12,5 91,7 

Ράρα 

πολφ 
10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.11  Αςκιςεισ ετοιμότθτασ 

Το 30% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ οι μακθτζσ ζχουν κάνει 

αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςτο ςχολείο τουσ ςε μζτριο βακμό, το 21,7% ςε πολφ μεγάλο 

βακμό, το 19,2% ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 15% ςε λίγο βακμό και το 

υπόλοιπο 14,2% πωσ οι μακθτζσ δεν ζχουν κάνει κακόλου αςκιςεισ ετοιμότθτασ 

ςτο ςχολείο τουσ. 

 

2.11 Ζχετε κάνει αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςτο ςχολείο ςασ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 17 14,2 14,2 14,2 

Λίγο 18 15,0 15,0 29,2 

Μζτριο 36 30,0 30,0 59,2 

Ρολφ 26 21,7 21,7 80,8 

Ράρα 

πολφ 
23 19,2 19,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.12  Αξιολόγθςθ τθσ ετοιμότθτασ 

Το 25,8% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ δεν ζχουν αξιολογιςει 

κακόλου αυτιν τθν ετοιμότθτα, το 25% ζχουν αξιολογιςει αυτιν τθν ετοιμότθτα ςε 

μζτριο βακμό, το 18,3% ςε λίγο βακμό, ενϊ άλλο ζνα ίδιο ποςοςτό τθν ζχουν 

αξιολογιςει ςε πολφ μεγάλο βακμό και το υπόλοιπο 12,5% ςε πάρα πολφ μεγάλο 

βακμό. 

 

 

2.12 Ζχετε αξιολογιςει αυτιν τθν ετοιμότθτα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 31 25,8 25,8 25,8 

Λίγο 22 18,3 18,3 44,2 

Μζτριο 30 25,0 25,0 69,2 

Ρολφ 22 18,3 18,3 87,5 

Ράρα 

πολφ 
15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.13  Αξιολόγθςθ τθσ ετοιμότθτασ από προϊςτάμενθ αρχι 

Το 37,5% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ επικυμοφν ςε πάρα πολφ 

μεγάλο βακμό τθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και του ςχεδίου ετοιμότθτασ του 

ςχολείου τουσ από κάποια προϊςτάμενθ αρχι, το 34,2% ςε πολφ μεγάλο βακμό, το 

15% διλωςε το επικυμοφν ςε μζτριο βακμό, το 7,5% ςε λίγο βακμό και το υπόλοιπο 

5,8% δεν το επικυμοφν κακόλου. 

 
2.13 Επικυμείτε τθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και του ςχεδίου 

ετοιμότθτασ του ςχολείου ςασ από κάποια προϊςτάμενθ αρχι; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 7 5,8 5,8 5,8 

Λίγο 9 7,5 7,5 13,3 

Μζτριο 18 15,0 15,0 28,3 

Ρολφ 41 34,2 34,2 62,5 

Ράρα 

πολφ 
45 37,5 37,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.14  Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν 

Το 33,6% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ δεν ζχει οριςτεί κανζνασ 

εκπαιδευτικόσ ωσ υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με τισ οικογζνειεσ ςε περίπτωςθ κρίςθσ 

από κάποιο φυςικό κίνδυνο, το 17,6% διλωςαν πωσ ζχει οριςτεί ςε μζτριο βακμό, 

το 16,8% ζχει οριςτεί ςε λίγο βακμό και το ίδιο ποςοςτό διλωςαν πωσ το γνωρίηουν 

ςε πολφ μεγάλο βακμό και το υπόλοιπο 15,1% ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό. 

 

2.14 Ζχει οριςτεί κάποιοσ εκπαιδευτικόσ ωσ υπεφκυνοσ επικοινωνίασ 

με τισ οικογζνειεσ ςε περίπτωςθ κρίςθσ από κάποιο φυςικό κίνδυνο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 40 33,3 33,6 33,6 

Λίγο 20 16,7 16,8 50,4 

Μζτριο 21 17,5 17,6 68,1 

Ρολφ 20 16,7 16,8 84,9 

Ράρα 

πολφ 
18 15,0 15,1 100,0 

Total 119 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 120 100,0   
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5.2.15  Μζςα και υποδομζσ για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικοφ κινδφνου ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

Το 36,7% των ερωτθκζντων πιςτεφουν πωσ υπάρχουν τα κατάλλθλα 

μζςα και υποδομζσ για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςτθ ςχολικι τουσ 

μονάδα ςε μζτριο βακμό, το 29,2% ςε λίγο βακμό, το 17,5% διλωςαν πωσ δεν 

υπάρχουν κακόλου τα κατάλλθλα μζςα, το 13,3% διλωςαν πωσ υπάρχουν τα 

κατάλλθλα μζςα ςε πολφ μεγάλο βακμό και το υπόλοιπο 3,3% ςε πάρα πολφ 

μεγάλο βακμό. 

 

2.15 Πιςτεφετε ότι υπάρχουν τα κατάλλθλα μζςα και υποδομζσ για 

τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 21 17,5 17,5 17,5 

Λίγο 35 29,2 29,2 46,7 

Μζτριο 44 36,7 36,7 83,3 

Ρολφ 16 13,3 13,3 96,7 

Ράρα 

πολφ 
4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.16  Εφαρμογι των κανόνων και των διαδικαςιϊν που ζχουν οριςτεί 

Το 66,7% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κεωροφν απαραίτθτθ τθν 

εφαρμογι των κανόνων και των διαδικαςιϊν που ζχουν οριςτεί για τθν 

αντιμετϊπιςθ ενόσ τζτοιου κινδφνου ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 24,2% ςε 

πολφ μεγάλο βακμό, το 7,5% ςε μζτριο βακμό και το υπόλοιπο 1,7% ςε λίγο βακμό. 

 
2.16 Θεωρείτε απαραίτθτθ τθν εφαρμογι των κανόνων και των 

διαδικαςιϊν που ζχουν οριςτεί για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ τζτοιου 

κινδφνου; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 2 1,7 1,7 1,7 

Μζτριο 9 7,5 7,5 9,2 

Ρολφ 29 24,2 24,2 33,3 

Ράρα 

πολφ 
80 66,7 66,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.2.17  τακερι ςυνεργαςία με φορείσ υποςτιριξθσ 

Το 70,8% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επικυμοφςαν μια 

ςτακερι ςυνεργαςία με φορείσ υποςτιριξθσ ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 20% 

ςε πολφ μεγάλο βακμό, το 5% ςε μζτριο βακμό και το υπόλοιπο 4,2% ςε λίγο 

βακμό. 

 
2.17 Θα επικυμοφςατε μια ςτακερι ςυνεργαςία με φορείσ 

υποςτιριξθσ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 5 4,2 4,2 4,2 

Μζτριο 6 5,0 5,0 9,2 

Ρολφ 24 20,0 20,0 29,2 

Ράρα 

πολφ 
85 70,8 70,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.3 Αναγκαιότθτα και κεματικζσ ενότθτεσ επιμόρφωςθσ 

5.3.1 Αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ 

Το 98,3% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κεωροφν απαραίτθτθ τθν 

επιμόρφωςι τουσ ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ. 

 
3.1  Θεωρείτε απαραίτθτθ τθν επιμόρφωςι ςασ ςε κζματα 

διαχείριςθσ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 118 98,3 98,3 98,3 

Πχι 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.3.2  Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων κατά το παρελκόν 

Το 60% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ δεν ζχουν λάβει κατά το 

παρελκόν επιμόρφωςθ ςε κζματα διαχείριςθσ τζτοιων κρίςεων και το υπόλοιπο 

40% απάντθςε κετικά. 

 
 
 

3.2  Ζχετε λάβει κατά το παρελκόν επιμόρφωςθ ςε κζματα 

διαχείριςθσ τζτοιων κρίςεων; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 48 40,0 40,0 40,0 

Πχι 72 60,0 60,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.3.3 Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ γεωδυναμικϊν καταςτροφϊν 

Το 92,4% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα τουσ ενδιζφερε να 

επιμορφωκοφν ςε κζματα διαχείριςθσ γεωδυναμικϊν καταςτροφϊν. 

 

3.3  Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα διαχείριςθσ 

γεωδυναμικϊν καταςτροφϊν (ςειςμοί, θφαίςτεια, κατολιςκιςεισ); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 110 91,7 92,4 92,4 

Πχι 9 7,5 7,6 100,0 

Total 119 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 120 100,0   
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5.3.4  Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ υδρολογικϊν καταςτροφϊν 

Το 93,3% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα τουσ ενδιζφερε να 

επιμορφωκοφν ςε κζματα διαχείριςθσ υδρολογικϊν καταςτροφϊν. 

 
 

3.4  Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα 

διαχείριςθσ υδρολογικϊν καταςτροφϊν (πλθμμφρεσ, ακραίεσ 

βροχοπτϊςεισ, παγετϊνασ); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 112 93,3 93,3 93,3 

Πχι 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.3.5  Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ κλιματικϊν καταςτροφϊν 

Το 91,6% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα τουσ ενδιζφερε να 

επιμορφωκοφν ςε κζματα διαχείριςθσ κλιματικϊν καταςτροφϊν. 

 
3.5  Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα διαχείριςθσ 

κλιματικϊν καταςτροφϊν; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 109 90,8 91,6 91,6 

Πχι 10 8,3 8,4 100,0 

Total 119 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8   

Total 120 100,0   
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5.3.6  Επιμόρφωςθ  ςε κζματα διαχείριςθσ πυρκαγιϊν 

Το 95% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα τουσ ενδιζφερε να 

επιμορφωκοφν ςε κζματα διαχείριςθσ πυρκαγιϊν. 

 

 

3.6  Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα 

διαχείριςθσ πυρκαγιϊν; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 114 95,0 95,0 95,0 

Πχι 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.3.7 Επιμόρφωςθ  ςε κζματα ψυχολογικϊν επιπτϊςεων από μία κρίςθ 

Το 95% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα τουσ ενδιζφερε να 

επιμορφωκοφν ςε κζματα ψυχολογικϊν επιπτϊςεων από μία κρίςθ. 

 
 

3.7  Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα 

διαχείριςθσ ψυχολογικϊν επιπτϊςεων από μία κρίςθ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 114 95,0 95,0 95,0 

Πχι 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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5.4 Χαρακτθριςτικά ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 

5.4.1  υμβατικι διδαςκαλία 

Το 24,6% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ διεξαγωγι 

του ιταν δια ηϊςθσ με ςυμβατικι διδαςκαλία ςε μζτριο βακμό, το 21,2% ςε πολφ 

μεγάλο βακμό, το 20,3% διλωςαν δεν κα το επζλεγαν κακόλου, το 17,8% κα το 

επζλεγαν ςε λίγο βακμό και το υπόλοιπο 16,1% ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό. 

 

4.1 Η διεξαγωγι του ιταν δια ηϊςθσ με ςυμβατικι διδαςκαλία 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 24 20,0 20,3 20,3 

Λίγο 21 17,5 17,8 38,1 

Μζτριο 29 24,2 24,6 62,7 

Ρολφ 25 20,8 21,2 83,9 

Ράρα 

πολφ 
19 15,8 16,1 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.4.2  Δια ηϊςθσ με βιωματικι διδαςκαλία 

Το 55,9% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ διεξαγωγι 

του ιταν δια ηϊςθσ με βιωματικι διδαςκαλία ςε πάρα πολφ μεγάλο  βακμό, το 

21,2% ςε πολφ μεγάλο βακμό, το 10,2% ςε μζτριο βακμό, το 8,5% ςε λίγο βακμό και 

το υπόλοιπο 4,2% δεν κα το επζλεγαν κακόλου. 

 

4.2 Η διεξαγωγι του ιταν δια ηϊςθσ με βιωματικι διδαςκαλία 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 5 4,2 4,2 4,2 

Λίγο 10 8,3 8,5 12,7 

Μζτριο 12 10,0 10,2 22,9 

Ρολφ 25 20,8 21,2 44,1 

Ράρα 

πολφ 
66 55,0 55,9 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.4.3  Αςφγχρονθ εκπαίδευςθ 

Το 25,2% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ διεξαγωγι 

του ιταν μζςω αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ ςε μζτριο βακμό, το 23,5% ςε πολφ 

μεγάλο βακμό, το 20% ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 17,4% δεν κα το επζλεγαν 

κακόλου και το υπόλοιπο 13,9% κα το επζλεγαν ςε λίγο βακμό. 

 

 

4.3 Η διεξαγωγι του ιταν μζςω αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 20 16,7 17,4 17,4 

Λίγο 16 13,3 13,9 31,3 

Μζτριο 29 24,2 25,2 56,5 

Ρολφ 27 22,5 23,5 80,0 

Ράρα 

πολφ 
23 19,2 20,0 100,0 

Total 115 95,8 100,0  

Missing System 5 4,2   

Total 120 100,0   
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5.4.4  Μικτι εκπαίδευςθ (ςφγχρονθ και αςφγχρονθ) 

Το 32,2% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ διεξαγωγι 

του ιταν μζςω μικτισ εκπαίδευςθσ ςε πολφ μεγάλο βακμό, το 25,2%  ςε πάρα πολφ 

μεγάλο βακμό, το 21,7% ςε μζτριο βακμό, το 10,4% ςε λίγο βακμό και το υπόλοιπο 

10,4% δεν κα το επζλεγαν κακόλου. 

 

4.4 Η διεξαγωγι του ιταν μζςω μικτισ εκπαίδευςθσ (ςφγχρονθσ και 

αςφγχρονθσ) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 12 10,0 10,4 10,4 

Λίγο 12 10,0 10,4 20,9 

Μζτριο 25 20,8 21,7 42,6 

Ρολφ 37 30,8 32,2 74,8 

Ράρα 

πολφ 
29 24,2 25,2 100,0 

Total 115 95,8 100,0  

Missing System 5 4,2   

Total 120 100,0   

 

 

 



101 
 

5.4.5  Εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου 

Το 46,2% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ διεξαγωγι 

του ιταν εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 18,8%  ςε 

πολφ μεγάλο βακμό και το υπόλοιπο 17,9% δεν κα το επζλεγαν κακόλου. 

 

4.5 Ο χρόνοσ διεξαγωγισ του ιταν εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 21 17,5 17,9 17,9 

Λίγο 8 6,7 6,8 24,8 

Μζτριο 12 10,0 10,3 35,0 

Ρολφ 22 18,3 18,8 53,8 

Ράρα 

πολφ 
54 45,0 46,2 100,0 

Total 117 97,5 100,0  

Missing System 3 2,5   

Total 120 100,0   
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5.4.6  Εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου 

Το 31% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ δεν κα επζλεγαν ζνα 

πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν ο 

χρόνοσ διεξαγωγισ του ιταν εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου, το 25% κα επζλεγαν ζνα 

πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν ο 

χρόνοσ διεξαγωγισ του ιταν εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου ςε πάρα πολφ μεγάλο 

βακμό και το 18,1% ςε πολφ μεγάλο βακμό. 

 

4.6 Ο χρόνοσ διεξαγωγισ του ιταν εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 36 30,0 31,0 31,0 

Λίγο 15 12,5 12,9 44,0 

Μζτριο 15 12,5 12,9 56,9 

Ρολφ 21 17,5 18,1 75,0 

Ράρα 

πολφ 
29 24,2 25,0 100,0 

Total 116 96,7 100,0  

Missing System 4 3,3   

Total 120 100,0   
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5.4.7  Εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου αλλά ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

Το 39,8% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν ο χρόνοσ 

διεξαγωγισ του ιταν εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου αλλά ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 26,3%  ςε πολφ μεγάλο βακμό 

και το 16,1% κα το επζλεγαν ςε μζτριο βακμό. 

 

4.7 Ο χρόνοσ διεξαγωγισ του ιταν εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου αλλά 

ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 14 11,7 11,9 11,9 

Λίγο 7 5,8 5,9 17,8 

Μζτριο 19 15,8 16,1 33,9 

Ρολφ 31 25,8 26,3 60,2 

Ράρα 

πολφ 
47 39,2 39,8 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.4.8  Ο τόποσ διεξαγωγισ ιταν εφκολα προςβάςιμοσ 

Το 58,5% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν ο τόποσ 

διεξαγωγισ ιταν εφκολα προςβάςιμοσ ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό και το 28,8%  

ςε πολφ μεγάλο βακμό. 

 

4.8 Ο τόποσ διεξαγωγισ ιταν εφκολα προςβάςιμοσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 4 3,3 3,4 3,4 

Λίγο 2 1,7 1,7 5,1 

Μζτριο 9 7,5 7,6 12,7 

Ρολφ 34 28,3 28,8 41,5 

Ράρα 

πολφ 
69 57,5 58,5 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.4.9  Δεν απαιτοφςε επιπλζον φόρτο εργαςίασ 

Το 46,6% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν δεν απαιτοφςε 

επιπλζον φόρτο εργαςίασ ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 22,9 ςε πολφ μεγάλο 

βακμό και το 19,5% ςε μζτριο βακμό. 

 
 

4.9 Δεν απαιτοφςε επιπλζον φόρτο εργαςίασ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 9 7,5 7,6 7,6 

Λίγο 4 3,3 3,4 11,0 

Μζτριο 23 19,2 19,5 30,5 

Ρολφ 27 22,5 22,9 53,4 

Ράρα 

πολφ 
55 45,8 46,6 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.4.10  Διάρκεια  

5.4.10.1  Διάρκεια μικρότερη των τριών ωρών 

Το 51,7% των ερωτθκζντων διλωςε πωσ δεν κα επζλεγαν ζνα 

πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ 

διάρκεια του ιταν λιγότερο από 3 ϊρεσ, το 18,1% διλωςε πωσ κα επζλεγαν ζνα 

πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ 

διάρκεια του ιταν λιγότερο από 3 ϊρεσ ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 12,1% ςε 

λίγο βακμό και το 10,3% ςε μζτριο βακμό. 

 

4.10.1 Η διάρκειά του ιταν : Λιγότερο από 3 ϊρεσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 60 50,0 51,7 51,7 

Λίγο 14 11,7 12,1 63,8 

Μζτριο 12 10,0 10,3 74,1 

Ρολφ 9 7,5 7,8 81,9 

Ράρα 

πολφ 
21 17,5 18,1 100,0 

Total 116 96,7 100,0  

Missing System 4 3,3   

Total 120 100,0   

 

 



107 
 

5.4.10.2  Διάρκεια δύο με τρεις μζρες 

Το 32,2% των ερωτθκζντων διλωςε πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ διάρκεια του 

ιταν δφο ι τρεισ μζρεσ ςε πολφ μεγάλο βακμό, το 26,3% ςε πάρα πολφ μεγάλο 

βακμό και το 24,6% δεν κα το επζλεγαν κακόλου. 

 

4.10.2 Η διάρκειά του ιταν : Δφο ι τρεισ μζρεσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 29 24,2 24,6 24,6 

Λίγο 5 4,2 4,2 28,8 

Μζτριο 15 12,5 12,7 41,5 

Ρολφ 38 31,7 32,2 73,7 

Ράρα 

πολφ 
31 25,8 26,3 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.4.10.3  Διάρκεια μιας εβδομάδας 

Το 36% των ερωτθκζντων διλωςε πωσ δεν κα επζλεγαν ζνα 

πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ 

διάρκεια του ιταν μια βδομάδα, το 28,1% διλωςε πωσ κα το επζλεγαν ςε πάρα 

πολφ μεγάλο βακμό, το 16,7% ςε πολφ μεγάλο βακμό και το 10,5% ςε μζτριο 

βακμό. 

 

4.10.3 Η διάρκειά του ιταν : Μία βδομάδα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 41 34,2 36,0 36,0 

Λίγο 10 8,3 8,8 44,7 

Μζτριο 12 10,0 10,5 55,3 

Ρολφ 19 15,8 16,7 71,9 

Ράρα 

πολφ 
32 26,7 28,1 100,0 

Total 114 95,0 100,0  

Missing System 6 5,0   

Total 120 100,0   
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5.4.11  Επαναλθψιμότθτα  

Το 35,9% των ερωτθκζντων διλωςε πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν θ διάρκεια του 

είχε επαναλαμβανόμενο χαρακτιρα ςε πολφ μεγάλο βακμό, το 34,2% ςε πάρα πολφ 

μεγάλο βακμό και το 13,7% ςε μζτριο βακμό. 

 

4.11 Η διάρκειά του είχε επαναλαμβανόμενο χαρακτιρα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 11 9,2 9,4 9,4 

Λίγο 8 6,7 6,8 16,2 

Μζτριο 16 13,3 13,7 29,9 

Ρολφ 42 35,0 35,9 65,8 

Ράρα 

πολφ 
40 33,3 34,2 100,0 

Total 117 97,5 100,0  

Missing System 3 2,5   

Total 120 100,0   
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5.4.12  Επιμορφωτζσ 

Το 73,7% των ερωτθκζντων διλωςαν πωσ οι επιμορφωτζσ τουσ ιταν 

ςτελζχθ με ειδίκευςθ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα, το 15,3% ιταν ακαδθμαϊκοί με 

ειδίκευςθ ςτο αντικείμενο και το 11% ιταν εκπαιδευτικοί με εμπειρία. 

 

4.12 Οι επιμορφωτζσ ιταν : 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εκπαιδευτικοί με 

εμπειρία 
13 10,8 11,0 11,0 

Ακαδθμαϊκοί με 

ειδίκευςθ ςτο 

αντικείμενο 

18 15,0 15,3 26,3 

Στελζχθ με ειδίκευςθ 

ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα 
87 72,5 73,7 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.4.13 Επιδότθςθ  

Το 40,7% των ερωτθκζντων διλωςε πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν προβλζπεται 

επιδότθςθ για τουσ επιμορφοφμενουσ ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 18,6% ςε 

μζτριο βακμό, το 17,8% ςε πολφ μεγάλο βακμό και το 16,1% δεν κα το επζλεγαν. 

 

4.13 Προβλζπεται επιδότθςθ για τουσ επιμορφοφμενουσ 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 19 15,8 16,1 16,1 

Λίγο 8 6,7 6,8 22,9 

Μζτριο 22 18,3 18,6 41,5 

Ρολφ 21 17,5 17,8 59,3 

Ράρα 

πολφ 
48 40,0 40,7 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.4.14 Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ 

Το 60,2% των ερωτθκζντων διλωςε πωσ κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν παρζχεται 

βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, το 18,6% ςε πολφ μεγάλο 

βακμό και το 12,7% δεν κα το επζλεγαν. 

 

4.14 Παρζχεται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κακόλου 15 12,5 12,7 12,7 

Λίγο 6 5,0 5,1 17,8 

Μζτριο 4 3,3 3,4 21,2 

Ρολφ 22 18,3 18,6 39,8 

Ράρα 

πολφ 
71 59,2 60,2 100,0 

Total 118 98,3 100,0  

Missing System 2 1,7   

Total 120 100,0   
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5.5 υςχετίςεισ με chi-square tests (Χ2) 

Τα αποτελζςματα τθσ διαςταυρωμζνθσ ταξινόμθςθσ ζδειξαν τθν 

φπαρξθ ςτατιςτικά ςθμαντικϊν ςυςχετίςεων (Pearson Chi-square χ2 = 6.233, df 1, 

p<.05) μεταξφ των ερωτιςεων: 

α) 2.6 : Γνωρίηετε αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα; 

και 

     2.8 : Εςείσ γνωρίηετε ποιοσ είναι ο δικόσ ςασ ρόλοσ; 

β) 2.5: Γνωρίηετε αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα;   

και 

 2.6: Ρόςο ζτοιμοσ/θ αιςκάνεςτε να διαχειριςτείτε  ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά 

τθν   διάρκεια τθσ εργαςίασ ςασ; 

Ριο αναλυτικά: 

5.5.1 φγκριςθ μεταξφ ερϊτθςθσ 2.6  και ερϊτθςθσ 2.8 

Από τον πίνακα του chi-square tests βλζπουμε ότι θ τιμι Pearson είναι 

,00 που ςθμαίνει ότι είναι μικρότερθ τθσ τιμισ Pearson 0,05, που είναι και το 

ηθτοφμενο. Επομζνωσ ςτθν περίπτωςθ μασ ζχουμε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα. 

Συγκεκριμζνα, οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ που γνϊριηαν πολφ καλά ότι υπάρχει 

ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, διλωςαν πωσ γνϊριηαν ποιοσ 

είναι ο δικόσ τουσ ρόλοσ ςε πολφ μεγάλο βακμό ενϊ και οι περιςςότεροι 

ερωτθκζντεσ που γνϊριηαν πάρα πολφ καλά ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων 

ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, διλωςαν πωσ γνϊριηαν ποιοσ είναι ο δικόσ τουσ ρόλοσ ςε 

πάρα πολφ μεγάλο βακμό. Ακολουκοφν οι ςχετικοί πίνακεσ. 

 

2.6 Γνωρίηετε αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα; * 2.8 

Εςείσ γνωρίηετε ποιοσ είναι ο δικόσ ςασ ρόλοσ; Crosstabulation 

Count   

 

2.8 Εςείσ γνωρίηετε ποιοσ είναι ο δικόσ ςασ 

ρόλοσ; 

Total 

Κακόλ

ου Λίγο Μζτριο Ρολφ 

Ράρα 

πολφ 

2.6 Γνωρίηετε αν 

υπάρχει ομάδα 

διαχείριςθσ 

κρίςεων ςτθ 

Κακόλου 12 5 3 3 3 26 

Λίγο 4 4 3 1 0 12 

Μζτριο 4 8 8 1 3 24 

Ρολφ 1 0 6 11 8 26 
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ςχολικι ςασ 

μονάδα; 

Ράρα 

πολφ 
1 2 0 10 16 29 

Total 22 19 20 26 30 117 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 70,413a 16 ,000 

Likelihood Ratio 80,379 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
40,204 1 ,000 

N of Valid Cases 117   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,95. 
 

5.5.2 φγκριςθ μεταξφ ερϊτθςθσ 2.5 και ερϊτθςθσ 2.6 

Από τον πίνακα του chi-square tests βλζπουμε ότι θ τιμι Pearson είναι 

,005 που ςθμαίνει ότι είναι μικρότερθ τθσ τιμισ Pearson 0,05, που είναι και το 

ηθτοφμενο. Επομζνωσ ςτθν περίπτωςθ μασ ζχουμε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα. 

Συγκεκριμζνα, οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ που γνϊριηαν πολφ καλά ότι υπάρχει 

ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, διλωςαν πωσ αιςκάνονται 

ζτοιμοι να διαχειριςτοφν ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ 

ςε μζτριο βακμό ενϊ και οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ που γνϊριηαν πάρα πολφ 

καλά ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, διλωςαν 

πωσ αιςκάνονται ζτοιμοι να διαχειριςτοφν ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά τθν διάρκεια 

τθσ εργαςίασ τουσ ςε πολφ μεγάλο βακμό. Ακολουκοφν οι ςχετικοί πίνακεσ. 

 

 

 

2.6 Γνωρίηετε αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα; *  

2.5 Πόςο ζτοιμοσ/θ αιςκάνεςτε να διαχειριςτείτε  ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά τθν 

διάρκεια τθσ εργαςίασ ςασ; Crosstabulation 
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Count   

 

2.5 Ρόςο ζτοιμοσ/θ αιςκάνεςτε να διαχειριςτείτε  

ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ 

ςασ; 

Total Κακόλου Λίγο Μζτριο Ρολφ 

Ράρα 

πολφ 

2.6 Γνωρίηετε αν 

υπάρχει ομάδα 

διαχείριςθσ 

κρίςεων ςτθ 

ςχολικι ςασ 

μονάδα; 

Κακόλ

ου 
6 10 7 3 0 26 

Λίγο 0 7 5 0 1 13 

Μζτριο 2 10 8 4 0 24 

Ρολφ 2 8 11 6 0 27 

Ράρα 

πολφ 
0 4 10 12 3 29 

Total 10 39 41 25 4 119 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,222a 16 ,005 

Likelihood Ratio 38,720 16 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
19,354 1 ,000 

N of Valid Cases 119   

a. 13 cells (52,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,44. 

 

5.5.3 φγκριςθ μεταξφ ερϊτθςθσ 2.2 και ερϊτθςθσ 2.15 

Δε βρζκθκε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα μεταξφ τθσ ερϊτθςθσ «Ζχετε 

αντιμετωπίςει ποτζ κάποιον φυςικό κίνδυνο κατά τθν ϊρα τθσ εργαςίασ ςασ;» και 

ερϊτθςθσ «Ριςτεφετε ότι υπάρχουν τα κατάλλθλα μζςα και υποδομζσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα;» κακϊσ το sig.>0,05. 

 

5.5.4 φγκριςθ μεταξφ τθσ ερϊτθςθσ 1.2 και των ερωτιςεων : 2.6, 4.2, 4.3. 4.9, 4.10, 4.12 

H θλικία των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν δε ςυςχετίηεται με τθν 

ερϊτθςθ: «Γνωρίηετε αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι ςασ 

μονάδα;»  και με τθν επιλογι ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ εάν: 
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«Θ διεξαγωγι του ιταν δια ηϊςθσ με βιωματικι διδαςκαλία» 

«Θ διεξαγωγι του ιταν μζςω αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ» 

«Δεν απαιτοφςε επιπλζον φόρτο εργαςίασ»  

«Θ διάρκειά του ιταν :λιγότερο από 3 ϊρεσ, δφο ι τρεισ μζρεσ, μια βδομάδα» 

«Οι επιμορφωτζσ ιταν : εκπαιδευτικοί με εμπειρία, ακαδθμαϊκοί με ειδίκευςθ ςτο 

αντικείμενο, ςτελζχθ με ειδίκευςθ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα»,  

κακϊσ το sig.>0,05. 

 

5.6  Ζλεγχοσ Αξιοπιςτίασ Cronbach´s  alpha 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ εςωτερικισ ςυνζπειασ των ερωτθματολογίων 

χρθςιμοποιικθκε ο ςυντελεςτισ Cronbach´s alpha το οποίο, για τθ ςυνολικι 

κλίμακα (40 ερωτιςεισ), μασ ζδειξε ότι είναι a=0,742. Γενικά αυτό που επικυμοφμε 

για να κεωρείτε το ερωτθματολόγιο ότι πλθροί τισ προχποκζςεισ για να είναι 

αποδεκτό πρζπει το a να είναι >0,7 γεγονόσ που ιςχφει ςτθν περίπτωςθ μασ. 

Συνεπϊσ, το ερωτθματολόγιο μασ είναι ζγκυρο και αξιόπιςτο. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,742 40 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΤΗΘΣΘΘ ΚΑΙ ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

6.1 Δθμογραφικά ςτοιχεία 

Στθν παροφςα ζρευνα ο αρικμόσ των γυναικϊν υπερζχει ςε ςχζςθ με 

τον αρικμό των ανδρϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα οι γυναίκεσ ςυμμετζχουν ςε ποςοςτό 

62,5% ζναντι 37,5% των ανδρϊν.  

Θ θλιακι ομάδα 41-50 είναι αυτι με τισ περιςςότερεσ ςυμμετοχζσ και 

αν ακροίςουμε και το ποςοςτό τθσ θλιακισ ομάδασ 51 ετϊν και άνω, φτάνουμε ςτο 

75,6% του δείγματοσ, ωσ απόδειξθ τθσ γιρανςθσ του κλάδου των εκπαιδευτικϊν 

λόγω των μθδενικϊν προςλιψεων τα τελευταία ζτθ. Αυτό δικαιολογεί και το μζςο 

όρο των ετϊν προχπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν που είναι τα 15 ζτθ, με μζγιςτο τα 

37 και ελάχιςτο το 1,5 που ςίγουρα αντιςτοιχεί ςε αναπλθρωτι εκπαιδευτικό. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ είναι διαφόρων ειδικοτιτων και πιο ςυγκεκριμζνα 

τριάντα τριϊν διαφορετικϊν. Θ μεγαλφτερθ πλθκικότθτα εμφανίηεται ςτουσ 

κλάδουσ των φιλολόγων, των μακθματικϊν και  των οικονομολόγων και 

ςυγκαταλζγεται ςε αυτοφσ και ο κλάδοσ των φυςικϊν αν υπολογιςτεί ενοποιθμζνοσ. 

Θ πλθκικότθτα των διαφορετικϊν ειδικοτιτων δίνει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ 

μεγάλου εφρουσ απόψεων ςτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.  

Σε ερϊτθςθ ανίχνευςθσ των επιπλζον ςπουδϊν των εκπαιδευτικϊν ςε 

ςχζςθ με το βαςικό τουσ τίτλο ςπουδϊν, αυτοί απαντοφν ςε ποςοςτό 62% ότι ζχουν 

μεταπτυχιακό και ςε 3,8% διδακτορικό.  Σε ςχζςθ με παλαιότερεσ ζρευνεσ 

(Νικολόπουλοσ, Α., 2016 Νικολόπουλοσ Β., 2015, Κρυπωτοφ, 2018) φαίνεται αυτό το 

ποςοςτό να αυξάνει, ωσ απόδειξθ τθσ ανάγκθσ που ζχουν οι εκπαιδευτικοί για 

εξειδίκευςθ και επιπλζον επιμόρφωςθ αλλά και τθσ γενικότερθσ τάςθσ τουσ για 

«δια βίου μάκθςθ».  

Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί (66,7%) εργάηονται ςε 

Ενιαία Λφκεια και ΕΡΑΛ και ακολουκοφν με ποςοςτό 17,5% όςοι εργάηονται ςε 

Γυμνάςια και 15,8% ςε άλλο  είδοσ ςχολείων όπωσ το Εκκλθςιαςτικό Σχολείο, το 

Μουςικό Σχολείο και το ΕΕΕΕΚ. 



118 
 

6.2 Εμπειρίεσ, γνϊςεισ 

Το δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου ζχει ωσ ςτόχο να ανιχνεφςει 

τισ εμπειρίεσ και τισ γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

του νομοφ Χανίων ςε κζματα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ φυςικϊν καταςτροφϊν.  

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν και πιο αναλυτικά το 

71,7% αυτϊν, ζχει βιϊςει τουλάχιςτον από μία φορά κάποιο φυςικό κίνδυνο. Θ 

ςειςμικότθτα του νθςιοφ τθσ Κριτθσ δικαιολογεί απόλυτα αυτιν τθ κζςθ τουσ, 

τουλάχιςτον για όςουσ από αυτοφσ είναι μόνιμοι κάτοικοι του νθςιοφ, όπου ο 

ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο γνωςτό και αναγνωρίςιμο από όλουσ. Αλλά και 

γενικότερα επειδι ο Ελλαδικόσ χϊροσ εμφανίηει ζντονθ ςειςμικότθτα, είναι 

αναμενόμενο οι περιςςότεροι να απαντοφν κετικά. Επιπλζον οι κάτοικοι του νομοφ 

Χανίων, ιρκαν αντιμζτωποι με ζντονεσ καταιγίδεσ και κατολιςκιςεισ κατά τθ 

διάρκεια το περυςινοφ χειμϊνα (2019) αλλά και με ζνα μεγάλο μζτωπο πυρκαγιάσ 

το καλοκαίρι του 2018, οπότε και απζκτθςαν ποικίλεσ προςωπικζσ εμπειρίεσ από 

διαφορετικά είδθ φυςικϊν κινδφνων.  

Στθν ερϊτθςθ αν ζχουν βιϊςει κάποιο φυςικό κίνδυνο κατά τθν ϊρα 

εργαςίασ τουσ δθλαδι μζςα ςτο ςχολικό ωράριο, απαντά κετικά το 40,3%. Το 

αποτζλεςμα αυτό είναι λίγο μεγαλφτερο από ότι εμφανίηεται ςτθν ζρευνα του 

Ακανάςιου Νικολόπουλου (2016) όπου το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 33%. Για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ μόνιμουσ κατοίκουσ του νομοφ, είναι αναμενόμενο, διότι υπάρχει 

ςτθ μνιμθ τουσ θ αιφνίδια χιονόπτωςθ του 2004, όπου οι εκπαιδευτικοί ζπρεπε να  

μεριμνιςουν για τθν αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν ςτο οικογενειακό τουσ 

περιβάλλον, αλλά και θ  ζντονθ καταιγίδα ςτισ αρχζσ του 2019 με τθν πτϊςθ των 

γεφυρϊν, όπου κατόπιν εντολισ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ ζκλειςαν οι ςχολικζσ 

μονάδεσ ςτο νομό. Αξιοςθμείωτο είναι το ποςοςτό όςων δεν ζχουν βιϊςει κίνδυνο 

κατά τθν ϊρα τθσ εργαςία τουσ, που αντιςτοιχεί ςτο 59,7%. Πμωσ οι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να γνωρίηουν τθν αφξθςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν τα τελευταία ζτθ, 

και κεωροφν «πολφ» και «πάρα πολφ» πικανό να ςυμβεί ςτο μζλλον μια 

καταςτροφι ςε ποςοςτό 69,8%. Επιπροςκζτωσ το 80% αυτϊν, κεωρεί ότι κα 

επθρεάςει τθ ςχολικι κοινότθτα. Θ αίςκθςθ αυτι επιβεβαιϊνεται από τθ 

βιβλιογραφία, που τα τελευταία ζτθ όλο και περιςςότερο αςχολείται με κζματα 
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που αφοροφν τθν προετοιμαςία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε μια ενδεχόμενθ κρίςθ 

(Χατηθχριςτου, 2012, Σαπουντηάκθ, 2007, Brock κ.ά. 2005). 

Θ ετοιμότθτα των εκπαιδευτικϊν να διαχειριςτοφν ζνα φυςικό κίνδυνο 

κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ δε κεωρείται υψθλι κάτι που επαλθκεφεται 

και ςτθν ζρευνα του Βαςίλειου Νικολόπουλου (2015) που τθ χαρακτθρίηει ωσ μθ 

ικανοποιθτικι. Αλλά ςε ποιοτικι ζρευνα που διεξιχκθ από τθν Κοτςϊρθ (2018) 

ςχετικά με τθ γενικότερθ διαχείριςθ κρίςεων ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, οι εκπαιδευτικοί απάντθςαν ότι κα μποροφςαν να διαχειριςτοφν 

οποιαδιποτε κρίςθ ςτο ςχολείο τουσ, εφόςον υπιρχαν ςαφείσ κανόνεσ και 

αρμοδιότθτεσ από τθν διεφκυνςθ του ςχολείου τουσ και καλι ςυνεργαςία με 

εξωτερικοφσ φορείσ και κρατικζσ υπθρεςίεσ.  

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι ενθμερωμζνοι για τθν φπαρξθ 

ομάδασ διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, αν και ςτθν επιλογι «πάρα 

πολφ», αντιςτοιχεί μόλισ το 24,4% αυτϊν. Ζνασ πικανόσ λόγοσ που οι εκπαιδευτικοί 

δεν επζλεξαν το «πάρα πολφ» κατά πλειοψθφία, είναι διότι ςτα ςχολεία υπάρχει 

ομάδα διαχείριςθσ για τθν περίπτωςθ ςειςμοφ και πυρκαγιάσ ωσ υπόδειξθ από το 

Υπουργείο Ραιδείασ αλλά όχι για τουσ υπόλοιπουσ φυςικοφσ κινδφνουσ. Επιπλζον 

αυτό επιβεβαιϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ διευκυντζσ ςτθν ζρευνα του 

Καρακάνου (2006) αλλά και τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ ςε  ζρευνα τθσ 

Κοτςϊρθ (2018). Αν όμωσ ακροίςουμε τισ επιλογζσ «μζτριο», «πολφ» και «πάρα 

πολφ» που κεωρθτικά όςοι τισ επζλεξαν γνωρίηουν τθν φπαρξθ του ςχεδίου αλλά 

προφανϊσ τουσ διαφεφγουν κζματα που αφοροφν αυτό, το αποτζλεςμα είναι 

ικανοποιθτικό. Πμωσ  το 20% των ςυμμετεχόντων, δε γνωρίηει κακόλου τθν φπαρξι 

του, ποςοςτό διόλου ευκαταφρόνθτο αν ςκεφτοφμε τθν ςθμαντικότθτα τθσ 

φπαρξθσ του ςχεδίου ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Από τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ 

παρατθρείται αρκετά μεγάλθ αφξθςθ ςτο ποςοςτό αυτϊν που είναι ενθμερωμζνοι. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ςε ζρευνα του Ακανάςιου Νικολόπουλου (2016) οι εκπαιδευτικοί 

που γνωρίηουν τθν φπαρξθ του ςχεδίου και τθσ ομάδασ διαχείριςθσ και όςοι δεν 

γνωρίηουν, είναι ςχεδόν μοιραςμζνοι, ενϊ ςε αντίςτοιχθ προγενζςτερθ ζρευνα, του 

Βαςίλειου Νικολόπουλου (2015), θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν δε γνωρίηει τθν 

φπαρξθ του ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν κινδφνων.  
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Ζνα ςχζδιο διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι μονάδα απαιτεί 

καταμεριςμό ευκυνϊν ανά εκπαιδευτικό, και φπαρξθ ςυγκεκριμζνου ρόλου ςτθ 

δφςκολθ ςτιγμι (Χατηθχριςτου, 2012). Θ αναγκαιότθτα αυτι δεν επαλθκεφεται από 

τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα αφοφ μόλισ το 26,1% απαντάει ότι οι ρόλοι είναι ςαφείσ 

και διακριτοί ςε «πολφ» μεγάλο βακμό ενϊ υπάρχει και το 15,1% που δθλϊνει 

άγνοια ωσ προσ τθν φπαρξι του, επομζνωσ υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δε 

γνωρίηουν κακόλου το ρόλο που κα διαδραματίςουν ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

Θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το ςχζδιο εκκζνωςθσ, 

είναι ςχεδόν ικανοποιθτικι και επιβεβαιϊνει τθν ζρευνα του Β., Νικολόπουλου 

(2015) όπου επιλζγεται ωσ «μζτριοσ» ο βακμόσ γνωςτοποίθςθσ του ςχεδίου 

εκκζνωςθσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Σε ζρευνα του Καρακάνου (2006) ςτθν οποία οι 

ςυμμετζχοντεσ είναι μόνο διευκυντζσ, πιςτοποιείται θ φπαρξθ του ςχεδίου ςε 

ποςοςτό 97,9% και επιπροςκζτωσ ότι αυτό είναι αναρτθμζνο ςε εμφανζσ ςθμείο. 

Ρρζπει όμωσ να αναφερκεί, ότι θ ανάρτθςθ του ςχεδίου εκκζνωςθσ αν δεν ζχει 

κοινοποιθκεί ςτο ςφνολο των εργαηόμενων εκπαιδευτικϊν και να ζχει ςυηθτθκεί και 

αναλυκεί, δεν είναι ςίγουρο ότι ζτυχε τθσ δζουςασ προςοχισ. Οι εκπαιδευτικοί που 

φαίνεται να γνωρίηουν τθν φπαρξι του δεν είναι και απαραίτθτα εξοικειωμζνοι με 

αυτό, διότι ςυχνά εναλλάςςουν ςχολικζσ μονάδεσ απαςχολοφμενοι ςε δφο ι τρεισ 

διαφορετικζσ για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, οπότε δε κα μποροφςαν να το 

υποςτθρίξουν ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.  

Στθν παροφςα ζρευνα φαίνεται να υπάρχει μια δυςπιςτία από τθ 

μεριά των εκπαιδευτικϊν όςον αφορά τθν ετοιμότθτα των μακθτϊν να εκκενϊςουν 

το ςχολείο τουσ, αφοφ το «κακόλου», το «λίγο» και το «μζτριο» αντιςτοιχοφν ςτο 

79,2% των ςυμμετεχόντων. Το αποτζλεςμα αυτό είναι ενιςχυμζνο αρνθτικά ςτθν 

παροφςα ζρευνα ςε ςχζςθ με αυτιν του Β., Νικολόπουλου (2015) όπου ορίηεται θ 

ενθμζρωςθ των μακθτϊν ωσ «μζτρια». Θ ανθςυχία αυτι των εκπαιδευτικϊν δείχνει 

είτε ότι οι μακθτζσ προςπερνοφν το ςχζδιο εκκζνωςθσ και δεν το μελετοφν, είτε ότι 

δεν ζχει δοκεί θ βαρφτθτα που ζπρεπε ςτθ γνωςτοποίθςι του από το διευκυντι και 

το ςφλλογο διδαςκόντων, ϊςτε να προςελκφςει το ενδιαφζρον τουσ.  

Οι αςκιςεισ ετοιμότθτασ είναι ζνα μζτρο που καλλιεργεί τθν 

κουλτοφρα πρόλθψθσ απζναντι ςτουσ φυςικοφσ κινδφνουσ και είναι ζνα μζςο 

εκπαίδευςθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ 
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αποδεικνφουν ότι θ υλοποίθςθ των αςκιςεων ετοιμότθτασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

βρίςκεται ςε ικανοποιθτικό επίπεδο, με το 14,2% να μθν ζχει πραγματοποιιςει 

κάποια άςκθςθ.  Πμωσ θ αξιολόγθςι τουσ χωλαίνει. Θ εςωτερικι αξιολόγθςθ δε 

φαίνεται να υπάρχει ι ακόμθ και όταν υπάρχει είναι ςε μζτριο βακμό. Τα 

αποτελζςματα αυτά δεν επαλθκεφουν ζρευνα τθσ Κουτςοκζρα (2017), όπου οι 

εκπαιδευτικοί  εκτιμοφν ότι είναι απαραίτθτεσ οι αςκιςεισ ετοιμότθτασ, 

υλοποιοφνται και αποτιμοφν τα αποτελζςματα και τισ αξιολογοφν τόςο με τουσ 

μακθτζσ τουσ, όςο και με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Επίςθσ αντίςτοιχθ ζρευνα του 

Καρακάνου (2006) ςε διευκυντζσ ςχολείων, επιβεβαιϊνει ςε μζτριο βακμό τθν 

υλοποίθςθ των αςκιςεων ετοιμότθτασ, αλλά όχι τθν αξιολόγθςι τουσ. 

Θ γενικότερθ αποτελεςματικότθτα ενόσ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ 

κρίνεται ςε μεγάλο βακμό από τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςι του. Οι 

ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί αναγνωρίηοντασ τθ  ςθμαςία που ζχει θ βελτίωςθ, θ 

ςυνεχισ ενθμζρωςθ και προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα ϊςτε το ςχζδιο ετοιμότθτασ 

τθσ ςχολικισ μονάδασ να είναι αποτελεςματικό και διαχρονικό, επικυμοφν τθν 

αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν του ςχεδίου από μια προϊςτάμενθ αρχι. 

Συγκεκριμζνα, επιλζγεται θ εξωτερικι αξιολόγθςθ από «πολφ» ζωσ «πάρα πολφ» ςε 

ποςοςτό 71,7%, επαλθκεφοντασ ζρευνα του Κοφκθ (2018), όπου αναφζρεται ότι 

είναι καίρια θ ςθμαςία τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ ςτθν προετοιμαςία για τθ 

διαχείριςθ κρίςεων, μζςω διαδικαςιϊν και εργαλείων ελζγχου και αξιολόγθςθσ.  

Στισ περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ φαίνεται να μθν ζχει οριςτεί 

υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, αφοφ απόλυτα ςίγουροι δθλϊνουν μόλισ οι 18 από τουσ 220 

ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν ζρευνα. Ραρατθροφμε ότι δεν εφαρμόηεται το 

πολυεπίπεδο μοντζλο πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων για το 

ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Χατηθχριςτου (2012), που περιλαμβάνει 

μεταξφ άλλων και υπεφκυνο επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ  των μακθτϊν  

Είναι απαραίτθτθ θ αναλυτικι μελζτθ και κατανόθςθ κακενόσ από 

τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν ςε μια ςχολικι μονάδα και ςτθ ςυνζχεια θ 

ενςωμάτωςθ των προαπαιτοφμενων μζςων και υποδομϊν ςτο ςχζδιο διαχείριςθσ 

κρίςεων. Το Ε.Κ.Ρ.Ρ.Σ. ορίηει τισ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται ςε μια 

ςχολικι μονάδα και ςφμφωνα με τθν Κοτςϊρθ (2018), θ υλικοτεχνικι υποδομι 
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είναι προχπόκεςθ για ζνα αςφαλζσ ςχολικό περιβάλλον. Οι ςυμμετζχοντεσ 

εκπαιδευτικοί ερωτϊμενοι  για τθν φπαρξθ ι μθ των κατάλλθλων μζςων και 

υποδομϊν για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου, επιλζγουν κατά 

πλειοψθφία τθν φπαρξι τουσ ςε μζτριο βακμό, επαλθκεφοντασ τθν ζρευνα του 

Βαςίλειου Νικολόπουλου (2015) που χαρακτιριςαν τθν φπαρξι τουσ περιοριςμζνθ. 

Θ εφαρμογι των κανόνων και των διαδικαςιϊν που ζχουν οριςτεί για 

τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςτθν ζρευνα κρίνεται αναγκαία ςε πάρα 

πολφ μεγάλο βακμό από το 66,7% των ςυμμετεχόντων που είναι ζνα ιδιαίτερα 

μεγάλο ποςοςτό. Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν ότι θ μθ 

εφαρμογι τουσ μπορεί να  μειϊςει  δραματικά τθν αποτελεςματικότθτα ενόσ 

ςχεδίου ζκτακτων αναγκϊν. Σε ζρευνα τθσ Κουτςοκζρα (2017), αποδείχκθκε 

ζλλειμμα τόςο ςτουσ κανόνεσ όςο και ςτισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, μελετϊντασ 

ςχζδια κινδφνου ςε διάφορεσ ςχολικζσ μονάδεσ. Συγκεκριμζνα καταγράφθκε 

αιςκθτι κακυςτζρθςθ ςτθν εκκζνωςθ του κτιρίου λόγω ςφγχυςθσ τθσ ςειράσ 

εκκζνωςθσ των χϊρων και επιπλζον θ φπαρξθ εμποδίων και βιβλιοκθκϊν που δεν 

ιταν κατάλλθλα ςτερεωμζνεσ, ςτθν όδευςθ διαφυγισ. Επιπλζον παρατθρικθκε θ 

απουςία ςιμανςθσ ςτισ εξόδουσ και επιπροςκζτωσ, θ καταμζτρθςθ των μακθτϊν 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ μετά το πζρασ τθσ άςκθςθσ ετοιμότθτασ υπιρξε ελλιπισ. 

Ο κφκλοσ διαχείριςθσ μιασ καταςτροφισ είναι διαφορετικόσ κάκε φορά 

που αυτι ςυμβαίνει. Οι ενζργειεσ που απαιτοφνται είναι ςφνκετεσ και 

προχποκζτουν το ςυνδυαςμό γνϊςεων και τθ ςυνεργαςία με εξειδικευμζνουσ 

φορείσ ςτουσ κρίςιμουσ και ηωτικοφσ τομείσ τθσ πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ, 

προειδοποίθςθσ, επζμβαςθσ, περιοριςμοφ και αποκατάςταςθσ τθσ κρίςθσ 

(Κοφκθσ,2018). Θ παροφςα ζρευνα επαλθκεφει τθν ανάγκθ φπαρξθσ μιασ ςτακερισ 

ςυνεργαςίασ με φορείσ υποςτιριξθσ και επιλζγεται από τθν πλειονότθτα των 

ερωτϊμενων. Ριο ςυγκεκριμζνα το 70,8% των ερωτθκζντων επιλζγει αυτι τθ 

ςυνεργαςία ςε πάρα πολφ μεγάλο βακμό, αναγνωρίηοντασ ότι θ ςυνειςφορά τουσ 

κα εξαςφαλίςει το ςυντονιςμό και τθν αποτελεςματικότθτα ςτθ διαχείριςθ μιασ 

ενδεχόμενθσ κρίςθσ. 
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6.3 Αναγκαιότθτα και κεματικζσ ενότθτεσ επιμόρφωςθσ 

Στο τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου γίνεται ανίχνευςθ τθσ 

αναγκαιότθτασ τθσ φπαρξθσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε κζματα διαχείριςθσ 

κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ και εντοπίηονται οι  επιμζρουσ κεματικζσ 

ενότθτεσ που ενδιαφζρουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να επιμορφωκοφν. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα οι εκπαιδευτικοί κεωροφν απαραίτθτθ τθν 

επιμόρφωςι τουσ ςε ποςοςτό 98,3% αποτζλεςμα που ςυμφωνεί απόλυτα με 

ζρευνα του Νικολόπουλου Β., (2015) όπου το 90% απαντά κετικά και του 

Νικολόπουλου Α., (2016) όπου ακροιςτικά το «πολφ» και το «πάρα πολφ» αγγίηει το 

90%. Είναι φανερό ότι παρόλο που θ παροφςα ζρευνα λαμβάνει χϊρα τζςςερα 

χρόνια αργότερα,  αυτι θ επικυμία των εκπαιδευτικϊν δε φαίνεται να ζχει 

ικανοποιθκεί και γι’ αυτό παραμζνει ψθλά ςτισ προςδοκίεσ τουσ. Επιπλζον με βάςθ 

τισ απαντιςεισ τουσ, αιςκάνονται ότι δεν είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι οπότε 

πικανότατα ανθςυχοφν για τον τρόπο που κα πρζπει να αντιδράςουν ςε ζναν 

επερχόμενο κίνδυνο. 

Ο ΟΑΣΡ ζχει ωσ ςτόχο του τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε 

κζματα διαχείριςθσ του ςειςμικοφ κινδφνου ςτθ ςχολικι κοινότθτα αλλά δεν 

υπάρχει αντίςτοιχοσ φορζασ που να παρζχει επιμόρφωςθ ςε ςχζςθ με τουσ 

υπόλοιπουσ φυςικοφσ κινδφνουσ. Οπότε είναι αναμενόμενο το αποτζλεςμα τθσ 

ζρευνασ ςτο οποίο το 60% των εκπαιδευτικϊν επιλζγει ότι δεν ζχει επιμορφωκεί 

κατά το παρελκόν ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ. 

Τα είδθ των φυςικϊν καταςτροφϊν ταξινομοφνται με βάςθ τισ 

Σαπουντηάκθ, Δανδουλάκθ (2015),  ςε ζξι μεγάλεσ κατθγορίεσ. Σε ςχετικι ερϊτθςθ 

με ςτόχο τθν διερεφνθςθ του ενδιαφζροντοσ των εκπαιδευτικϊν για επιμόρφωςθ 

ςε αυτά τα είδθ, τα ποςοςτά τθσ κετικισ απάντθςθσ κυμάνκθκαν ιδιαιτζρωσ ψθλά 

ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ και πιο ςυγκεκριμζνα υπιρξαν όλα πάνω από 91%. 

Ξεχωρίηουν όμωσ οι κετικζσ απαντιςεισ όςον αφορά τισ πυρκαγιζσ, που άγγιξαν το 

95% και ακολουκοφν οι αντίςτοιχεσ ςτισ υδρολογικζσ καταςτροφζσ με ποςοςτό 

93,3%. Θ φονικι πυρκαγιά ςτο Μάτι τθσ Αττικισ το 2018 και παλαιότερα ςτθν Θλεία 

(2009), ζχουν ςθμαδζψει τθν ψυχι όλων των Ελλινων. Δε κα μποροφςε το ςφνολο 

των εκπαιδευτικϊν να μθν επθρεαςτεί, με δεδομζνο ότι ζχει τθν ευκφνθ ανιλικων 

παιδιϊν, οπότε θ επιμόρφωςι τουσ ςε κζματα πρόλθψθσ, παρζμβαςθσ και 
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αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιϊν κεωρείται περιςςότερο από επιτακτικι. Αλλά και ςτθν 

περίπτωςθ των υδρολογικϊν καταςτροφϊν, οι εκπαιδευτικοί του νομοφ δικαίωσ 

αγωνιοφν και τισ προτάςςουν ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ, μετά τον δφςκολο 

περυςινό χειμϊνα με τισ καταιγίδεσ και τισ κατολιςκιςεισ, τθν κατάρρευςθ 

γεφυρϊν και το κλείςιμο δρόμων. Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν, θ πολιτεία για τθν 

αςφάλεια των μακθτϊν επζλεξε το κλείςιμο κάποιων ςχολικϊν μονάδων, δθλαδι 

τθν αναςτολι του εκπαιδευτικοφ δικαιϊματοσ των παιδιϊν αλλά και τθν 

αποδιοργάνωςθ τθσ κοινωνίασ (Κουτςοκζρα, 2017). 

Θ κακθμερινότθτά μασ είναι γεμάτθ από αναπάντεχα γεγονότα με 

κάποια από αυτά να είναι τραυματικά. Οι φυςικζσ καταςτροφζσ προκαλοφν 

κοινωνικοοικονομικζσ και οικολογικζσ επιπτϊςεισ, τραυματιςμοφσ, απϊλειεσ ηωισ 

κακϊσ και ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ. Θ Σιςμάνθ-Ραπακϊςτα (2006) αναφζρει ότι 

όταν μια φυςικι καταςτροφι επθρεάςει το ςχολικό περιβάλλον, είναι φυςιολογικό 

να υπάρξουν δυςκολίεσ ψυχολογικισ φφςεωσ, οπότε αυτό οφείλει να είναι 

προετοιμαςμζνο. Θ ζρευνα ανζδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να 

επιμορφωκοφν ςε κζματα ψυχολογικϊν επιπτϊςεων από μία κρίςθ, ςε ποςοςτό 

95%, αναγνωρίηοντασ δθλαδι ότι είναι πολφ πικανό να επθρεαςτοφν οι μακθτζσ 

τουσ ψυχολογικά από αυτιν. Το αποτζλεςμα αυτό ςυμφωνεί απόλυτα με τθ 

βιβλιογραφία, όπου κεωρείται ότι οι άνκρωποι που ζχουν εμπειρία κάποιασ 

απρόςμενθσ καταςτροφισ, ζχουν πικανότθτεσ να αποκτιςουν ψυχολογικζσ 

αςκζνειεσ, προβλιματα ψυχικισ υγείασ ι προβλιματα που ςχετίηονται με τθν 

κακθμερινι ηωι (Λζκκασ, 2000). 

 

6.4 χεδιαςμόσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων 

Στο τζταρτο μζροσ του ερωτθματολογίου γίνεται ανίχνευςθ των 

παραγόντων που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε επιμορφωτικά 

προγράμματα  με κζμα τθ  διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα μποροφν να πραγματοποιθκοφν με 

διάφορεσ διδακτικζσ μεκόδουσ όπωσ τθ ςυμβατικι διδαςκαλία, τθ δια ηϊςθσ με 

βιωματικι διδαςκαλία, μζςω αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, ι με το μικτό μοντζλο 

ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ. Θ ερωτϊμενοι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα 

επιλζγουν  το μοντζλο τθσ  δια ηϊςθσ επιμόρφωςθσ με βιωματικι διδαςκαλία ςε 
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ποςοςτό 77,1%, από «πολφ» ζωσ «πάρα πολφ», κάτι που ςυμφωνεί απόλυτα με 

ζρευνα τθσ Δαςαργφρθ (2015) όπου επιλζγουν κατά πλειοψθφία τθ δια ηϊςθσ 

διεξαγωγι με βιωματικι διδαςκαλία διότι προτιμοφν ενεργθτικζσ ςυμμετοχικζσ 

τεχνικζσ. Θ ςυμβατικι διδαςκαλία επιλζγεται ωσ τελευταία από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ, τόςο ςτθν παροφςα ζρευνα όςο και ςτθν αντίςτοιχθ των Α.,  

Νικολόπουλου (2016) και Δαςαργφρθ (2015). Πςον αφορά τθν εξ’ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ με τισ δφο μορφζσ τθσ, επιλζγεται πρϊτθ ςτισ προτιμιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν θ μικτι μζκοδοσ με ποςοςτό 57,4% και ακολουκεί θ αςφγχρονθ με 

43,5% ενϊ κατατάςςεται τελευταία ςτισ προτιμιςεισ των ςυμμετεχόντων τθσ 

ζρευνασ του Β., Νικολόπουλου (2015). Σε αυτιν οι ςυμμετζχοντεσ επικυμοφν να 

χρθςιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει ανάγκθ και νζα δεδομζνα που βζβαια τότε κα 

ιταν ιδιαιτζρωσ αποτελεςματικι. Σε αντίκεςθ με τισ αναφερκείςεσ ζρευνεσ ςε 

αντίςτοιχθ που εκπονικθκε από το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο (Ρ.Ι.) (2010), οι 

ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί επιλζγουν τθν εξ’ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ με 

ςυμβατικά μζςα, αλλά όπωσ αναφζρεται από τουσ ςυγγραφείσ, αυτό υπιρξε 

ιδιαιτζρωσ αίτθμα των εργαηόμενων ςε νθςιά, που θ φυςικι παρουςία τουσ ςε 

κάποιο χϊρο δεν είναι τόςο εφκολθ λόγω ελλιποφσ προςβαςιμότθτασ. Το γεγονόσ 

ότι αυτι θ μζκοδοσ δεν αποτελεί τθν πρϊτθ προτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ 

ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςασ, ίςωσ να 

οφείλεται ςτθν ζλλειψθ εξοικείωςθσ με τθν ίδια τθ μζκοδο ι με τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ.  

Στθ μεγαλφτερι τουσ πλειοψθφία οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί 

επιλζγουν θ επιμόρφωςθ να υλοποιείται εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου, δθλαδι 

πρωινζσ ϊρεσ, επαλθκεφοντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του Ραιδαγωγικοφ 

Ινςτιτοφτου (2010), και του Β., Νικολόπουλου (2015). Ακολουκεί θ επιλογι εντόσ 

του ςχολικοφ ωραρίου αλλά ςτθν αρχι του νζου ςχολικοφ ζτουσ ι ςτο τζλοσ του, 

κάτι που υποςτθρίηεται και από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν ζρευνα των Καρακιόηθ, 

Φουλίδθ, Ραπακίτςου, Ραπαπανοφςθ, Θεολογι, Αργυρίου (2016) που όμωσ 

ορίηουν ωσ καταλλθλότερο χρόνο διεξαγωγισ τθσ, μόνο τθν αρχι τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ. Είναι ςαφζσ ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επικυμοφν να απαςχολθκοφν εκτόσ 

του ωραρίου διδαςκαλίασ τουσ, αφοφ όςοι επιλζγουν «πάρα πολφ» ςτθν αντίςτοιχθ 

ερϊτθςθ είναι μόλισ το 25% των ςυμμετεχόντων.  
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Οι εκπαιδευτικοί κα επζλεγαν ζνα πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθ 

διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ εάν ο τόποσ διεξαγωγισ ιταν εφκολα 

προςβάςιμοσ ςε «πάρα πολφ» μεγάλο βακμό και ςε «πολφ μεγάλο» βακμό ςε 

ποςοςτό 87,3%. Είναι φανερό ότι θ παράμετροσ αυτι ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο 

δείγμα που μελετάται. Σε ζλεγχο ςτατιςτικισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ θλικίασ των 

εκπαιδευτικϊν και τθσ επιλογισ του τόπου διεξαγωγισ, δε βρζκθκε ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα, απορρίπτοντασ το αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ του Α., Νικολόπουλου 

(2016), όπου οι μεγαλφτεροι θλικιακά εκπαιδευτικοί ορίηουν ωσ ςθμαντικό 

παράγοντα τθν ευχζρεια των μετακινιςεων. Στθν ίδια ζρευνα φαίνεται οι 

εκπαιδευτικοί να αποδίδουν ςθμαντικότθτα ςτο φόρτο εργαςίασ από ζνα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, ςυμφωνϊντασ με τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ, όπου 

το «πολφ» και το «πάρα πολφ» επιλζγονται ςε παραπλιςια ποςοςτά (66,1% και 

69,5%). Θ επιλογι αυτι δείχνει ότι αν και υπάρχει  μεγάλθ ανάγκθ τθσ κοινότθτασ 

των  εκπαιδευτικϊν να επιμορφωκεί ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα, οι εξωςχολικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ, όπωσ διόρκωςθ γραπτϊν, προετοιμαςία για το επόμενο μάκθμα 

προςτικζμενεσ ςε αυτζσ και οι αντίςτοιχεσ οικογενειακζσ δεν τουσ επιτρζπουν 

επιπλζον επιβάρυνςθ. 

Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε επιμορφωτικά προγράμματα των 

οποίων θ διάρκεια είναι λιγότερθ από τρεισ ϊρεσ αφινει αδιάφορουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ, αφοφ το «κακόλου» επιλζγεται από το 51,7% του ςυνόλου τουσ. 

Εκφράηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον όταν θ διάρκειά του είναι δφο με τρείσ μζρεσ και 

ακολουκεί θ επιλογι τθσ μίασ βδομάδασ. Τα αποτελζςματα επαλθκεφουν τθν 

ζρευνα τθσ Καραγιάννθ (2018), όπου οι εκπαιδευτικοί επιλζγουν πρόγραμμα δφο 

εβδομαδιαίων ςυναντιςεων και όχι πρόγραμμα πολφ μικρισ διάρκειασ, αλλά και 

του Α., Νικολόπουλου (2016) όπου οι εκπαιδευτικοί επιλζγουν ςεμινάρια ι 

θμερίδεσ. Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα ζρευνα κρίνουν 

αναγκαία τθν τακτικι επανάλθψθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε «πολφ 

μεγάλο» και «πάρα πολφ» μεγάλο βακμό (70,1%) επαλθκεφοντασ τθν ζρευνα των 

Καρακιόηθ κ.ά. που θ πρϊτθ τουσ επιλογι είναι θ επανάλθψι τουσ ανά τακτά 

χρονικά διαςτιματα ςε ποςοςτό 56,2%. 

Θ επιςτθμονικι επάρκεια των επιμορφωτϊν και θ υψθλοφ επιπζδου 

εξειδίκευςθ αυτϊν, κεωρείται ωσ εξαιρετικά ςθμαντικό χαρακτθριςτικό ςτισ 
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ζρευνεσ των Καρακιόηθ κ.ά. (2016), Α., Νικολόπουλου (2016) και Β., Νικολόπουλου 

(2015) για τθν παρεχόμενθ επιμόρφωςθ. Αυτό το αποτζλεςμα ςυμφωνεί με τθν 

παροφςα ζρευνα όπου οι εκπαιδευτικοί επιλζγουν ωσ τουσ πλζον κατάλλθλουσ για 

τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, τα ςτελζχθ με 

ειδίκευςθ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα. Μια επιλογι που υποδεικνφει τθν επικυμία τουσ 

οι επιμορφωτζσ να ζχουν άμεςθ επαφι με τθν εκπαίδευςθ. Ρερίπου ςτο ίδιο 

πλαίςιο κινείται και θ ζρευνα τθσ Καραγιάννθ (2018) που οι εκπαιδευτικοί 

επιλζγουν ωσ δεφτερθ επιλογι για επιμορφωτζσ τουσ, ςυναδζλφουσ αλλά με  

αυξθμζνα προςόντα, ενϊ προτάςςουν ωσ καταλλθλότερο το διδακτικό προςωπικό 

των ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων. Ραράλλθλα αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ επιλογι 

«εκπαιδευτικοί με εμπειρία» κατατάςςεται τελευταία ςτισ προτιμιςεισ των 

ςυμμετεχόντων τθσ παροφςασ ζρευνασ όπωσ ακριβϊσ και ςτθν ζρευνα του  Β., 

Νικολόπουλου (2015). 

Με βάςθ τα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, οι εκπαιδευτικοί κα 

επζλεγαν ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ 

κινδφνουσ εάν προβλζπεται επιδότθςθ για τουσ επιμορφοφμενουσ. Συγκεκριμζνα 

επιλζγεται ςε «πάρα πολφ» μεγάλο βακμό από το 40,7%. Σε αντίςτοιχθ ζρευνα του 

Ρ.Ι. επιλζγεται θ οικονομικι ενίςχυςθ ςε «πάρα πολφ» μεγάλο βακμό από το 52,2%. 

Ραρατθροφμε ότι υπάρχει μια πτωτικι τάςθ ςτο ποςοςτό, πικανϊσ διότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν ότι ςε περιόδουσ οικονομικισ ςτενότθτασ μια τζτοια 

επικυμία ςυνικωσ παραμζνει επικυμία… 

Θ παροχι βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ από ζνα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τουσ ςυμμετζχοντεσ, επιβεβαιϊνοντασ 

προγενζςτερεσ ζρευνεσ. Ριο αναλυτικά, ςε αυτιν του Α., Νικολόπουλου (2016) δε 

κζλουν απλϊσ βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ αλλά γίνεται  λόγοσ για απόκτθςθ 

αναγνωριςμζνου πιςτοποιθτικοφ επιμόρφωςθσ όςον αφορά τουσ φυςικοφσ 

κινδφνουσ. Αντίςτοιχα ςε ζρευνα του Ρ.Ι. (2008) και του Β., Νικολόπουλου (2015), 

αναφζρεται αναγκαία θ  παροχι βεβαίωςθσ αλλά και θ μοριοδότθςθ  αυτϊν των 

επιμορφϊςεων με χρθςιμότθτα ςτθν επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ οπότε κα 

αποτελοφςε κίνθτρο παρακολοφκθςθσ ενόσ προγράμματοσ. 
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6.5 υςχετίςεισ 

Ραρατθρικθκε κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων  που 

γνϊριηαν «πολφ» καλά ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ 

μονάδα, με αυτοφσ που διλωςαν πωσ γνϊριηαν ποιοσ είναι ο δικόσ τουσ ρόλοσ ςε 

«πολφ» μεγάλο βακμό.  Επιπλζον,  οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί 

που γνϊριηαν «πάρα πολφ» καλά ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ 

ςχολικι τουσ μονάδα, διλωςαν πωσ γνϊριηαν ποιοσ είναι ο δικόσ τουσ ρόλοσ ςε 

«πάρα πολφ» μεγάλο βακμό. Οπότε όταν οι εκπαιδευτικοί ζχουν ενθμερωκεί για 

τθν φπαρξθ τθσ ομάδασ από κάποιον υπεφκυνο, που πικανότατα είναι ο 

διευκυντισ, τότε τουσ ζχουν ανατεκεί και ςυγκεκριμζνοι ρόλοι για τθν περίπτωςθ 

κινδφνου. Επειδι οι ςυγκεκριμζνοι εκπαιδευτικοί αντιπροςωπεφουν το μιςό 

περίπου του δείγματοσ (56 ςτο ςφνολο) καταλιγουμε ότι εφαρμόηονται  οι 

διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςε ζνα ςχζδιο ετοιμότθτασ ςε ικανοποιθτικό βακμό. 

Οι εκπαιδευτικοί που διλωςαν «πολφ» καλά ότι υπάρχει ομάδα 

διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, διλωςαν πωσ αιςκάνονται ζτοιμοι 

να διαχειριςτοφν ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ ςε 

μζτριο βακμό ενϊ όςοι γνϊριηαν «πάρα πολφ» καλά ότι υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ 

κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, διλωςαν πωσ αιςκάνονται ζτοιμοι να 

διαχειριςτοφν ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ ςε «πολφ» 

μεγάλο βακμό. Είναι φανερό ότι παρόλο που οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν για τθν 

ομάδα διαχείριςθσ δε νιϊκουν απόλυτα ζτοιμοι να διαχειριςτοφν μια κρίςθ, διότι 

ςτθ ςυςχζτιςθ που ζγινε, μόλισ τρείσ από αυτοφσ είναι ςίγουροι για τον εαυτό τουσ, 

επαλθκεφοντασ τθν υπόκεςθ τθσ ζρευνασ. Αυτι θ παρατιρθςθ ενιςχφει τθν επιλογι 

τουσ για επιμόρφωςθ ακόμθ και αν κάποιοι από αυτοφσ ζχουν γνϊςεισ διαχείριςθσ 

ενόσ κινδφνου. Ρικανϊσ κζλουν να ενθμερωκοφν ςε νζεσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ 

κρίςεων είτε δε νιϊκουν ότι οι υπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ είναι επαρκείσ. 

Σε ζλεγχο ςτατιςτικισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ θλικίασ των 

εκπαιδευτικϊν και τθσ διαβεβαίωςθσ για τθν φπαρξθ ομάδασ διαχείριςθσ, δεν 

βρζκθκε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα οπότε δεν επαλθκεφτθκε θ υπόκεςι μασ ότι οι 

μεγαλφτεροι ςε θλικία εκπαιδευτικοί γνωρίηουν τθν φπαρξθ τθσ ομάδασ, 

αποδεικνφοντασ ότι δεν είναι κζμα εμπειρίασ αλλά ενθμζρωςθσ.  
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Θ θλικία των εκπαιδευτικϊν ςυςχετίςτθκε και με το είδοσ των 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, αλλά επίςθσ δεν προζκυψε ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα, πικανϊσ διότι είναι πλζον όλοι εξοικειωμζνοι με τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ, αφοφ επιλζγουν τισ μεκόδουσ που ζχουν ενςωματωμζνθ τθ νζα 

τεχνολογία ωσ δεφτερθ και τρίτθ επιλογι. Καταλιγοντασ, θ θλικιακι ομάδα ςτθν 

οποία ανικουν δεν επθρζαςε τθν  επιλογι τουσ οπότε δεν επαλθκεφτθκε θ 

αντίςτοιχθ υπόκεςθ ςτθν παροφςα ζρευνα.  

Επίςθσ δε βρζκθκε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα μεταξφ όςων επζλεξαν 

ότι ζχουν αντιμετωπίςει ζνα φυςικό κίνδυνο ςε ϊρα εργαςίασ και  τθσ φπαρξθσ των 

κατάλλθλων μζςων και υποδομϊν ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, πικανϊσ διότι θ 

πλειοψθφία τουσ επιλζγει τθν φπαρξι τουσ ςε μζτριο βακμό όταν θ αντίςτοιχθ 

ερϊτθςθ τίκεται αυτόνομα. 

Επιπροςκζτωσ, ζγινε προςπάκεια να ςυςχετιςτοφν τα δθμογραφικά 

ςτοιχεία με τθν κατά πλειοψθφία επιλογι των εκπαιδευτικϊν ςε προγράμματα που 

δεν τουσ προςκζτουν φόρτο εργαςίασ, με τθ διάρκειά τουσ αλλά και με τθν επιλογι 

των επιμορφωτϊν τουσ αλλά δεν προζκυψε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο :ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 

7.1 υμπεράςματα  

Από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, 

εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι είναι πικανό ζνασ μελλοντικόσ φυςικόσ κίνδυνοσ να 

επθρεάςει τθ ςχολικι κοινότθτα, θ οποία όμωσ δε δείχνει ζτοιμθ να τον 

διαχειριςτεί. Αν και οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ δθλϊνουν ότι γνωρίηουν τθν 

φπαρξθ ομάδασ διαχείριςθσ ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, αυτι περιορίηεται ςτα 

φαινόμενα του ςειςμοφ και τθσ πυρκαγιάσ. Ραραμζνει όμωσ εκκρεμότθτα θ 

διαχείριςθ των υπόλοιπων φυςικϊν κινδφνων ςτο ςχολικό πλαίςιο. Θ εκπόνθςθ 

ενόσ ςχεδίου διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι μονάδα απαιτεί καταμεριςμό 

ευκυνϊν ανά εκπαιδευτικό, και φπαρξθ ςυγκεκριμζνου ρόλου από τον κακζνα τουσ 

τθ δφςκολθ ςτιγμι, κάτι που δεν επαλθκεφεται ςτθν παροφςα ζρευνα.  

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να γνωρίηουν τθν φπαρξθ του ςχεδίου 

εκκζνωςθσ του ςχολείου τουσ, αλλά αμφιβάλουν για το κατά πόςο οι μακθτζσ τουσ 

είναι εκπαιδευμζνοι ςωςτά ϊςτε να εκκενϊςουν το κτίριο άμεςα ςε περίπτωςθ που 

παραςτεί ανάγκθ.  Αν και υλοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςτα ςχολεία, θ 

εμπζδωςθ του ςχεδίου είναι περιςςότερο πολφπλοκθ απ’ ότι φαίνεται, διότι γίνεται 

ςυχνά εναλλαγι ςτισ αίκουςεσ για λόγουσ διευκόλυνςθσ μακθτϊν και 

εκπαιδευτικϊν.  

Οι αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςυνικωσ δεν αποτιμοφνται από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ αν και οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα 

αναγνωρίηουν τθν αξία τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ και ετοιμότθτασ επιλζγοντασ τθν 

αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν του ςχεδίου από μια προϊςτάμενθ αρχι. Επιπλζον ςτισ 

περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ δεν ζχει οριςτεί κάποιοσ ωσ υπεφκυνοσ 

επικοινωνίασ με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.   

Θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν πιςτεφει ότι τα μζςα και οι 

υποδομζσ για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ κινδφνου υπάρχουν ςε μζτριο βακμό, 

αποδεικνφοντασ ζτςι ότι δεν είναι ικανοποιθμζνοι από τισ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ 

των ςχολικϊν μονάδων. Επιπλζον, κεωροφν ότι θ πιςτι εφαρμογι των κανόνων και 

των διαδικαςιϊν που ζχουν οριςτεί για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου  

είναι προχπόκεςθ για μια κετικι ζκβαςθ ςε περίπτωςθ ζκτακτου περιςτατικοφ. 
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Ακόμθ οι εκπαιδευτικοί επιλζγουν τθν φπαρξθ μιασ ςτακερισ ςυνεργαςίασ με 

φορείσ υποςτιριξθσ για να ενιςχφςουν τουσ τομείσ τθσ πρόλθψθσ, τθσ επζμβαςθσ 

και τθσ αποκατάςταςθσ τθσ κρίςθσ.  

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν επικυμεί να 

επιμορφωκεί ςε κζματα διαχείριςθσ φυςικϊν κινδφνων ακόμθ και αν ζχουν κατά το 

παρελκόν λάβει ςχετικι επιμόρφωςθ. Κατατάςςοντασ τισ επικυμίεσ τουσ με 

φκίνουςα ςειρά, εμφανίηουν ζντονθ επικυμία να επιμορφωκοφν ςε κζματα που 

ςχετίηονται με πυρκαγιζσ, με τισ υδρολογικζσ καταςτροφζσ τισ γεωδυναμικζσ και 

τελευταίεσ τισ κλιματικζσ.  Επιπλζον κατατάςςουν ψθλά τθν  επικυμία τουσ να 

επιμορφωκοφν ςτθ διαχείριςθ των ψυχολογικϊν επιπτϊςεων από μία φυςικι 

καταςτροφι, αναγνωρίηοντασ ότι θ θλικία των μακθτϊν τουσ είναι ευαίςκθτθ και 

απαιτοφνται ιδιαίτεροι χειριςμοί για τθν προςταςία τθσ ψυχοςφνκεςθσ τουσ αν 

ποτζ παραςτεί αυτι θ ανάγκθ. 

Ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, οι 

ςυμμετζχοντεσ επιλζγουν να διεξαχκεί με δια ηϊςθσ μζκοδο αλλά με βιωματικι 

διδαςκαλία και ακολουκεί ςτισ προτιμιςεισ τουσ θ διεξαγωγι του με το μικτό 

μοντζλο ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ.  

Ο χρόνοσ διεξαγωγισ του επιλζγεται  εντόσ τουσ ςχολικοφ ωραρίου και 

ωσ δεφτερθ επιλογι για να μθν παρακωλφεται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία οι 

εκπαιδευτικοί επιλζγουν τθν πραγματοποίθςι του ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ του 

ςχολικοφ ζτουσ που δεν υπάρχει μακθτικι παρουςία ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

Οι εκπαιδευτικοί επθρεάηονται ςε μεγάλο βακμό από τον τόπο 

διεξαγωγισ τθσ επιμόρφωςθσ και κα ικελαν να είναι εφκολα προςβάςιμοσ και 

παράλλθλα το πρόγραμμα να μθν τουσ προςκζτει επιπλζον φόρτο εργαςίασ.  

Θα προτιμοφςαν θ διάρκειά του να είναι δφο με τρείσ μζρεσ ι μία 

εβδομάδα και δε κα το επζλεγαν αν διαρκοφςε λιγότερο από τρεισ ϊρεσ.  Ακόμθ κα 

ιταν ιδιαιτζρωσ επικυμθτι θ επανάλθψι του ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ϊςτε 

οι νζεσ γνϊςεισ να γίνουν κτιμα.  

Σθμαντικι παράμετροσ για τθν επιλογι ενόσ επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ είναι θ επιςτθμονικι επάρκεια των επιμορφωτϊν με υψθλοφ 

επιπζδου εξειδίκευςθ και με προτίμθςθ ςε ςτελζχθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 

Οι εκπαιδευτικοί με αυτιν τουσ τθν επιλογι κζτουν ωσ κριτιριο για τθ ςυμμετοχι 



132 
 

τουσ ςε ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφωτζσ τουσ να είναι ενεργά μζλθ 

τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί κα επζλεγαν ζνα επιδοτοφμενο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ κινδφνουσ και οπωςδιποτε κα 

επικυμοφςαν να τουσ χορθγθκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

Πταν οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν τθν φπαρξθ τθσ ομάδασ διαχείριςθσ 

κρίςεων ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, τότε γνωρίηουν και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ ςε 

περίπτωςθ που παραςτεί ανάγκθ, αλλά δθλϊνουν ότι δε νιϊκουν απόλυτα ζτοιμοι 

να τθ διαχειριςτοφν.  

Τα δθμογραφικά ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν δεν επθρζαςαν τθν  

επιλογι τουσ ωσ προσ το είδοσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, το φόρτο 

εργαςίασ, το χρόνο, τον τόπο, τθ διάρκεια και τθν επιςτθμονικι επάρκεια των 

επιμορφωτϊν τουσ. 

Θ ετεροχρονιςμζνθ κεςμοκζτθςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςτθ χϊρα μασ δεν 

ζχει ακόμθ καλφψει το κενό ϊςτε να φτάςει το επίπεδο άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. 

Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουν όλοι, πωσ θ επιμόρφωςθ αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και πρζπει να ςτθριχκεί πρωτίςτωσ από τουσ 

ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και δευτερευόντωσ από τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ 

τουσ για να αποδϊςει καρποφσ ςτθν ελλθνικι εκπαιδευτικι κοινότθτα. 

 

7.2 Περιοριςμοί  

Θ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ςτο ςφνολο τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ των φυςικϊν 

καταςτροφϊν που επικυμοφν οι ςυμμετζχοντεσ να επιμορφωκοφν  δεν είναι 

εφικτι. Οι ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν ζχουν πικανότατα 

επθρεαςτεί από τα επικίνδυνα φυςικά φαινόμενα που ζχουν ςυμβεί το τελευταίο 

ζτοσ ςτο νομό Χανίων, ςτον οποίο υλοποιείται θ παροφςα ζρευνα. Θεωρείται 

επομζνωσ πικανό οι απαντιςεισ αυτζσ να διαφοροποιοφνται εξαρτϊμενεσ από τθν 

ευρφτερθ περιοχι που εδράηεται θ κάκε ςχολικι μονάδα.  

Στουσ ςυμμετζχοντεσ υπάρχουν εκπαιδευτικοί που για τθ ςυμπλιρωςθ 

του ωραρίου τουσ μετακινοφνται ςε περιςςότερα από ζνα ςχολεία, με αποτζλεςμα 

να μθ γνωρίηουν επακριβϊσ το ςχζδιο εκκζνωςθσ των ςχολικϊν μονάδων. Είναι 
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πικανό οι ςυγκεκριμζνοι εκπαιδευτικοί να μθν παρευρζκθκαν ποτζ ςε κάποια 

άςκθςθ ετοιμότθτασ ι να μθν ιταν παρόντεσ όταν αυτό ςυηθτικθκε ςτο ςφλλογο 

των διδαςκόντων. Ακόμθ είναι δυνατόν να μθν ζχουν ενθμερωκεί για τθν φπαρξθ 

ομάδασ διαχείριςθσ κρίςεων και ζτςι να μθν τουσ ζχει ανατεκεί κάποιοσ 

ςυγκεκριμζνοσ ρόλοσ. Στθν ζρευνα δεν υπιρξε εφικτόσ ο εντοπιςμόσ των 

ερωτθματολογίων που ςυμπλθρϊκθκαν από αυτοφσ ϊςτε να μελετθκοφν χωριςτά 

και να μθν επθρεάςουν τα αποτελζςματα. 

Επιπλζον, επιλζχκθκε αποκλειςτικά θ ποςοτικι μζκοδοσ ςυλλογισ των 

δεδομζνων με χριςθ ερωτθματολογίου, αποτελοφμενου από κλειςτζσ ερωτιςεισ 

και ερωτιςεισ τφπου Likert, που περιορίηουν τισ επιλογζσ των ςυμμετεχόντων  

εκπαιδευτικϊν και παράλλθλα δεν τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να εκφράςουν 

ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ. Ρικανϊσ μια παράλλθλθ ζρευνα με ποιοτικι μζκοδο να 

ζδινε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και τθν παραγωγι πιο ζγκυρων και αξιόπιςτων 

αποτελεςμάτων. 

 

7.3 Προτάςεισ 

Για να γίνει αποτελεςματικι θ διαχείριςθ των κρίςεων που 

προκαλοφνται από φυςικοφσ κινδφνουσ ςτο ςχολικό περιβάλλον είναι απαραίτθτο 

να αναπτυχκοφν δράςεισ ςτουσ τομείσ τθσ πρόλθψθσ και τθσ παρζμβαςθσ.  

Ο ζλεγχοσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των ςχολικϊν μονάδων είναι 

πρϊτιςτθσ ςθμαςίασ ϊςτε να μθν επθρεαςτοφν αρνθτικά από ζναν πικανό φυςικό 

κίνδυνο. Με δεδομζνο ότι θ πρόλθψθ είναι καλφτερθ από τθν αντιμετϊπιςθ, οι 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των ςχολικϊν μονάδων κα πρζπει να ςυντθροφνται 

τακτικά και να εκςυγχρονίηονται. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα ελλιποφσ 

εκςυγχρονιςμοφ των κτιρίων είναι θ απουςία πορτϊν πυραςφάλειασ από τα 

περιςςότερα κτίρια λόγω τθσ παλαιότθτάσ τουσ. Μόνο όςα ζχουν πρόςφατα 

ανεγερκεί πλθροφν αυτζσ τισ προδιαγραφζσ.  

Αν παρόλα αυτά παραςτεί θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ ενόσ φυςικοφ 

κινδφνου ςτθ ςχολικι μονάδα απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εξαςφάλιςθ των 

μζςων και υποδομϊν. Για τθν καταςτολι του κινδφνου όμωσ, είναι αναγκαία θ 

χριςθ όλων των μζςων από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, τόςο από το διδακτικό όςο 
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και από το βοθκθτικό  προςωπικό.  Για να είναι αυτό εφικτό, πρζπει το προςωπικό 

να ζχει εκπαιδευτεί ςτθ χριςθ τουσ και επομζνωσ να προβλζπεται ετθςίωσ μια 

επιμόρφωςθ ςτοχευμζνθ ςε αυτό. Θ πυροςβεςτικι για παράδειγμα, κα μποροφςε 

να εκπαιδεφςει τουσ εργαηόμενουσ ςτθ χριςθ των πυροςβεςτιρων, ο ερυκρόσ 

ςταυρόσ ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν κ.ά.. Θ ςυνεργαςία με διάφορουσ 

κρατικοφσ φορείσ ι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ ι εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ 

για ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ κα ιταν χριςιμθ. 

Θ δθμιουργία ομάδασ διαχείριςθσ κρίςεων και θ καταγραφι των 

αρμοδιοτιτων των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ με ςτόχο τθν 

ενθμζρωςθ όλων, είναι απαραίτθτθ. Θα ιταν ιδανικό αν εκπαιδεφονταν όλο το 

προςωπικό ςε κζματα γενικότερθσ διαχείριςθσ κρίςεων με πρϊτο τον διευκυντι τθσ 

μονάδασ και ςταδιακά όλων των εργαηομζνων. Θ γνωςτοποίθςθ του ςχεδίου 

εκκζνωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό προσ όλουσ και θ 

εμπζδωςι του με τθ βοικεια αςκιςεων ετοιμότθτασ, είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι. 

Οι αςκιςεισ μετά τθν πραγματοποίθςι τουσ πρζπει να αξιολογοφνται με γνϊμονα 

πάντα τθν  κατάρτιςθ και βελτίωςθ όλων. Θ βιντεοςκόπθςθ και εν ςυνεχεία θ 

επιςκόπθςι τουσ μπορεί να δϊςει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ αδυναμίεσ που 

παρουςιάςτθκαν με ςτόχο τθν κάλυψι τουσ. Επιπλζον κα ιταν βοθκθτικό αν 

μοιράηονταν γραπτζσ οδθγίεσ τόςο ςε εκπαιδευτικοφσ όςο και ςε μακθτζσ πριν από 

κάκε άςκθςθ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυμπεριφορϊν και των ςτάςεων.  

Ρικανϊσ θ ενςωμάτωςθ ενόσ μακιματοσ με κζμα τουσ φυςικοφσ 

κινδφνουσ από τθν πρόλθψθ μζχρι τθ διαχείριςι τουσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα, 

είτε θ προςκικθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτα ιδθ υπάρχοντα ςχολικά 

εγχειρίδια με ςτόχο τθ διδαςκαλία των φυςικϊν κινδφνων κα εκπαίδευε τουσ νζουσ. 

Αντίςτοιχο υλικό άλλωςτε προβλζπεται και ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπωσ 

Τςεχία, Ουγγαρία, Λικουανία, Δθμοκρατία των Σκοπίων, ουμανία, ωςία 

(Νικολόπουλοσ, Β., 2015). Ακόμθ είναι δυνατι θ ενςωμάτωςθ διακεματικϊν 

δραςτθριοτιτων ςε μακιματα όπωσ τθσ Γεωγραφίασ, των Κειμζνων Νεοελλθνικισ 

Λογοτεχνίασ ι τθσ Ρλθροφορικισ για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου που δεν ζχουν το 

πρόςκετο άγχοσ των πανελλινιων εξετάςεων, όπου κα τουσ δοκεί θ ευκαιρία να  

ενθμερωκοφν και να εκπαιδευτοφν ςε κζματα διαχείριςθσ φυςικϊν κινδφνων, ϊςτε 

να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικότερα μια κατάςταςθ κρίςθσ.  
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Ο ςχεδιαςμόσ και θ παραγωγι επιπλζον εκπαιδευτικοφ υλικοφ και 

εκπαιδευτικϊν εργαλείων από το ζργο Δευκαλίων που να απευκφνεται ςε μακθτζσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κα ιταν ιδιαιτζρωσ χριςιμο ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. Θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ των 

αντιδράςεϊν τουσ, αλλά και τθν εκτίμθςθ των ςτοιχείων που υποδθλϊνουν ζνα 

επερχόμενο κίνδυνο ϊςτε να ζχουν τον χρόνο να προφυλαχτοφν.  

Θ δθμιουργία ενόσ δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ ελλθνικϊν ςχολικϊν 

μονάδων και μονάδων του εξωτερικοφ που ζχουν βιϊςει ζνα φυςικό κίνδυνο με 

ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν κα ζδινε τθν αφορμι για ςυηιτθςθ και λιψθ 

αποφάςεων και μζτρων που πικανϊσ δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο ςχζδιο 

ζκτακτθσ ανάγκθσ που ζχει δθμιουργθκεί.  

Θ παροχι βοικειασ και ςτιριξθσ ςε παιδιά είναι ζνα δφςκολο ζργο που 

προχποκζτει κατάλλθλουσ χειριςμοφσ. Ζνα πρόγραμμα προαγωγισ ψυχικισ υγείασ 

και ανκεκτικότθτασ κα προετοίμαηε και παράλλθλα κα ςυντελοφςε ςτθν 

προςαρμογι και γρθγορότερθ επιςτροφι όλων ςτθν κακθμερινότθτα ςε περίπτωςθ 

που παραςτεί αυτι θ ανάγκθ.  

Στα πλαίςια τθσ επιμόρφωςθσ του ςυνόλου τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ανϊτερεσ υπθρεςίεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ και τθσ 

Ρεριφερειακισ Εκπαίδευςθσ,  όπου  θ αποτελεςματικότθτα τθσ διοίκθςθσ ςε αυτά 

τα επίπεδα είναι παράγοντασ βαρφτθτασ ςτθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων, είναι 

πρϊτιςτθσ ςθμαςίασ θ διοργάνωςθ υποκετικϊν ςεναρίων περιςτατικϊν κρίςεωσ, 

για τθν εκπαίδευςθ όλων των εμπλεκόμενων. Αν προςτεκεί ςε αυτά και μια 

ςτακερι  ςυνεργαςία με τθν τοπικι κοινωνία (Διμοσ, Τοπικοί πολιτιςτικοί φορείσ, 

κ. ά.) με ςυντονιςμό κοινϊν δράςεων, κα επιτευχκεί θ προετοιμαςία τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ και θ εκπαίδευςι τθσ.  

Καταλιγοντασ, κα λζγαμε ότι το ελλθνικό ςχολείο δεν είναι επαρκϊσ 

προετοιμαςμζνο για να αντιμετωπίςει ζνα πικανό φυςικό κίνδυνο. Απαιτείται 

βελτίωςθ ςε κρίςιμουσ τομείσ όπωσ τθσ πρόλθψθσ, θ οποία μπορεί να επιτευχκεί με 

διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να μποροφν να 

εφοδιαςτοφν με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Διότι, θ ςυνεχισ 

επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ του ςυνόλου των εκπαιδευτικϊν και θ ςυςτθματικι 
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προετοιμαςία ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ είναι το κλειδί για μια 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων κρίςθσ. 
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απόψεισ  τουσ ςχετικά με τθν επιμόρφωςι τουσ ςε κζματα διαχείριςθσ 
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με ςτόχο τθν προςταςία και αςφάλεια των ενοίκων τθσ. Η ζρευνα 

διεξάγεται ςτα πλαίςια του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν του 

Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Διοικθτικζσ και επιμορφωτικζσ λειτουργίεσ ςτθν 

εκπαίδευςθ». Η ςυμμετοχι ςασ είναι ανϊνυμθ και εκελοντικι. O χρόνοσ 

που απαιτείται για τθ ςυμπλιρωςι του υπολογίηεται ςτα 7 λεπτά. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν ερευνιτρια. 

Σασ ευχαριςτϊ για τθ ςυμμετοχι ςασ.  

Με εκτίμθςθ, 

Ακαναςάκθ Νεκταρία, ΠΕ 03 

Κινθτό: 6972459047 

email: nekathan@gmail.com 
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«Οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Β/βάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων από φυςικοφσ 

κινδφνουσ ςτθ ςχολικι μονάδα» 

1.Δθμογραφικά ςτοιχεία 

Παρακαλϊ ςθμειϊςτε x ι √ ςτο κουτάκι και αντίςτοιχα ςυμπλθρϊςτε τα κενά 

1.1 Φφλο: 
Άνδρασ 

 

Γυναίκα 

  

1.2 Ηλικία: 
31-40 ετϊν 

 
41-50 ετϊν 

 
51 ετϊν και άνω 

 
 

1.3 
 

    Ζτθ υπθρεςίασ: ………….. 
 

 
1.4 Κλάδοσ: …………… 

 

1.5 Επιπλζον ςπουδζσ: 
 

ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΡΑΙΤΕ 
 

 
Δεφτερο πτυχίο 

 

 
Μεταπτυχιακό 

 

 
Διδακτορικό 

 
 

1.6 χολείο υπθρζτθςθσ 
 

Γυμνάςιο 
 

 
Λφκειο 

 

 
ΕΡΑΛ 

 

 
Άλλο 

 
 

Οι φυςικοί κίνδυνοι και αντίςτοιχα οι φυςικζσ καταςτροφζσ διακρίνονται ςε κοςμικζσ, 

ατμοςφαιρικζσ,  γεωλογικζσ, υδρομετεωρολογικζσ και τζλοσ ςε βιολογικζσ. 

Παραδείγματα αυτϊν είναι: θ κοςμικι ακτινοβολία, οι πτϊςεισ μετεωριτϊν, οι ςειςμοί, 

οι κατολιςκιςεισ, τα θφαίςτεια, το τςουνάμι, θ διάβρωςθ, οι πυρκαγιζσ, οι τυφϊνεσ, οι 

ανεμοςτρόβιλοι, οι καταιγίδεσ, οι πλθμμφρεσ και θ ξθραςία, αλλά και οι επιδθμίεσ ςε 

ανκρϊπουσ, φυτά και ηϊα, θ ειςβολι εντόμων και ο αφανιςμόσ ηϊων. 

2. Παρακαλϊ ςθμειϊςτε x ι √ ςτο κουτάκι και αντίςτοιχα κυκλϊςτε τον αρικμό που 

ςασ εκφράηει περιςςότερο ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ.  

Σο 1 αντιςτοιχεί ςτο κακόλου, το 2 ςτο λίγο, το 3 ςτο μζτριο το 4 ςτο πολφ και το 5 ςτο 

πάρα πολφ. 

2.1 Ζχετε αντιμετωπίςει ποτζ κάποιον φυςικό κίνδυνο; Ναι                   Όχι   

2.2 Ζχετε αντιμετωπίςει ποτζ κάποιον φυςικό κίνδυνο κατά τθν ϊρα τθσ εργαςίασ 

ςασ; 

          Ναι                Όχι    

2.3 Πόςο πικανό κεωρείτε να ςυμβεί ζνασ φυςικόσ κίνδυνοσ ςτο μζλλον; 1 2 3 4 5 

2.4 
Πιςτεφετε ότι ζνασ φυςικόσ κίνδυνοσ μπορεί να επθρεάςει τθ ςχολικι 
κοινότθτα; 

1 2 3 4 5 

2.5 
Πόςο ζτοιμοσ/θ αιςκάνεςτε να διαχειριςτείτε  ζναν τζτοιο κίνδυνο κατά 
τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ ςασ; 

1 2 3 4 5 

2.6 Γνωρίηετε αν υπάρχει ομάδα διαχείριςθσ κρίςεων ςτθ ςχολικι ςασ 1 2 3 4 5 
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μονάδα; 

2.7 
Τπάρχουν ςαφείσ οδθγίεσ για τον ρόλο όλων των εκπαιδευτικϊν ςε 
περίπτωςθ κρίςθσ; 

1 2 3 4 5 

2.8 Εςείσ γνωρίηετε ποιοσ είναι ο δικόσ ςασ ρόλοσ; 1 2 3 4 5 

2.9 
Ζχετε ενθμερωκεί από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό για το ςχζδιο 
εκκζνωςθσ του ςχολείου ςασ; 

1 2 3 4 5 

2.10 
Θεωρείτε πωσ οι μακθτζσ γνωρίηουν το ςχζδιο εκκζνωςθσ του ςχολείου 
ςασ; 

1 2 3 4 5 

2.11 Ζχετε κάνει αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςτο ςχολείο ςασ; 1 2 3 4 5 

2.12 Ζχετε αξιολογιςει αυτιν τθν ετοιμότθτα; 1 2 3 4 5 

2.13 
Επικυμείτε τθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και του ςχεδίου ετοιμότθτασ 
του ςχολείου ςασ από κάποια προϊςτάμενθ αρχι; 

1 2 3 4 5 

2.14 
Ζχει οριςτεί κάποιοσ εκπαιδευτικόσ ωσ υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με τισ 
οικογζνειεσ των μακθτϊν ςε περίπτωςθ κρίςθσ από κάποιο φυςικό 
κίνδυνο; 

1 2 3 4 5 

2.15 
Πιςτεφετε ότι υπάρχουν τα κατάλλθλα μζςα και υποδομζσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ ενόσ φυςικοφ κινδφνου ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα; 

1 2 3 4 5 

2.16 
Θεωρείτε απαραίτθτθ τθν εφαρμογι των κανόνων και των διαδικαςιϊν 
που ζχουν οριςτεί για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ τζτοιου κινδφνου; 

1 2 3 4 5 

2.17 Θα επικυμοφςατε μια ςτακερι ςυνεργαςία με φορείσ υποςτιριξθσ; 1 2 3 4 5 

 

3. Παρακαλϊ ςθμειϊςτε x ι √ ςτο κουτάκι που ςασ εκφράηει περιςςότερο ςτισ 

παρακάτω ερωτιςεισ.  

3.1 Θεωρείτε απαραίτθτθ τθν επιμόρφωςι ςασ ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων από 

φυςικοφσ κινδφνουσ;  

Ναι                 Όχι   

3.2 Ζχετε λάβει κατά το παρελκόν επιμόρφωςθ ςε κζματα διαχείριςθσ τζτοιων 

κρίςεων;    

Ναι                 Όχι   

3.3 Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα διαχείριςθσ γεωδυναμικϊν 

καταςτροφϊν (ςειςμοί, θφαίςτεια, κατολιςκιςεισ);   

Ναι                Όχι   

3.4 Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα διαχείριςθσ υδρολογικϊν 

καταςτροφϊν (πλθμμφρεσ, ακραίεσ βροχοπτϊςεισ, παγετϊνασ,  λιμναία ζκρθξθ, 

παλιρροιακι δίνθ, τςουνάμι);  

Ναι                 Όχι  

3.5 Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα διαχείριςθσ κλιματικϊν 

καταςτροφϊν (ξθραςία,      χιονοκφελλα, χαλαηόπτωςθ, τυφϊνασ, ςίφωνασ, 

καφςωνασ, παγετόσ, ανεμοςτρόβιλοσ);    

Ναι                 Όχι                                                                                                         
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3.6 Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα διαχείριςθσ πυρκαγιϊν;    

Ναι                 Όχι  

3.7 Θα ςασ ενδιζφερε να επιμορφωκείτε ςε κζματα διαχείριςθσ ψυχολογικϊν 

επιπτϊςεων από μία κρίςθ;  

Ναι                Όχι  

4. Παρακαλϊ ςθμειϊςτε x ι √ ςτο κουτάκι και αντίςτοιχα κυκλϊςτε τον αρικμό που 

ςασ εκφράηει περιςςότερο ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθ μορφι, τθ 

διάρκεια, τον κατάλλθλο χρόνο και τόπο για τθν διεξαγωγι τθσ επιμόρφωςθσ.  

Σο 1 αντιςτοιχεί ςτο κακόλου, το 2 ςτο λίγο, το 3 ςτο μζτριο, το 4 ςτο πολφ και το 5 ςτο 

πάρα πολφ.  

Θα επιλζγατε ζνα πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων από φυςικοφσ 

κινδφνουσ εάν… 

4.1 
Η διεξαγωγι του ιταν δια ηϊςθσ 
με ςυμβατικι διδαςκαλία 

1 2 3 4 5 

4.2 
Η διεξαγωγι του ιταν δια ηϊςθσ 
με βιωματικι διδαςκαλία 

1 2 3 4 5 

4.3 
Η διεξαγωγι του ιταν μζςω 
αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ 

1 2 3 4 5 

4.4 
Η διεξαγωγι του ιταν μζςω 
μικτισ εκπαίδευςθσ (ςφγχρονθσ 
και αςφγχρονθσ) 

1 2 3 4 5 

4.5 
Ο χρόνοσ διεξαγωγισ του ιταν 
εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου 

1 2 3 4 5 

4.6 
Ο χρόνοσ διεξαγωγισ του ιταν 
εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου 

1 2 3 4 5 

4.7 

Ο χρόνοσ διεξαγωγισ του ιταν 
εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου αλλά 
ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ 

1 2 3 4 5 

4.8 
Ο τόποσ διεξαγωγισ ιταν εφκολα 
προςβάςιμοσ 

1 2 3 4 5 

4.9 
Δεν απαιτοφςε επιπλζον φόρτο 
εργαςίασ 

1 2 3 4 5 

4.10 
Η διάρκειά 
του ιταν : 

Λιγότερο από 3 
ϊρεσ 

1 2 3 4 5 

Δφο ι τρεισ μζρεσ 1 2 3 4 5 

Μία βδομάδα 1 2 3 4 5 

4.11 
 Η διάρκειά του είχε 
επαναλαμβανόμενο χαρακτιρα 

1 2 3 4 5 

4.12 Οι επιμορφωτζσ ιταν : 
Εκπαιδευτικοί 

με εμπειρία 

 

Ακαδθμαϊκοί με 
ειδίκευςθ ςτο 
αντικείμενο 

 

Στελζχθ με 
ειδίκευςθ ςτο 
ςυγκεκριμζνο 

κζμα 

 
 4.13 Προβλζπεται επιδότθςθ για τουσ 1 2 3 4 5 
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επιμορφοφμενουσ 

4.14 
Παρζχεται βεβαίωςθ 
παρακολοφκθςθσ 

1 2 3 4 5 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Α 

 

 

 

 

 

 

 




