ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Πρακτικός Οδηγός ∆ιαχείρισης Ζητημάτων Σχολικής Ζωής
Για πρώτη φορά ένας ολοκληρωμένος κύκλος μαθημάτων, για να
αντιμετωπίσετε τα ειδικά προβλήματα που προκύπτουν στο σχολείο
σας και μέχρι τώρα δεν ξέρατε πώς να τα χειριστείτε !

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε:
∆ιευθυντές και ∆ιευθύντριες σχολικών μονάδων
Υποψηφίους ∆ιευθυντές και Στελέχη της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των βαθμίδων
Κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία έρχονται πολύ
συχνά αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα και
κρίσεις, των οποίων η αντιμετώπιση είναι
εξαιρετικά σύνθετη.

Έτσι προκύπτουν ερωτήματα που δεν έχουν εύκολη απάντηση:

Τι κάνουμε σε αυτή την

Τι προβλέπει το θεσμικό

Ποιες είναι οι καλύτερες

περίπτωση; ∆εν μου έχει

πλαίσιο;

πρακτικές και ιδέες για την

συμβεί ξανά κάτι τέτοιο.

αντιμετώπιση του ζητήματος;

Τι κίνδυνοι αντιδράσεων από

Ποιες είναι οι καλύτερες

γονείς και μαθητές/-τριες

πρακτικές ώστε να πετύχω σκέφτομαι να κάνω ή όχι;

υπάρχουν;

την πιο αποτελεσματική
συνεργασία με τους/τις
συναδέλφους μου;

Ο σκοπός του συγκεκριμένου κύκλου
ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι η καλύτερη
ενημέρωση των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πρακτικά
και με σιγουριά τις κρίσεις και τα προβλήματα
που προκύπτουν στα σχολεία τους.

Είναι νόμιμα αυτά που

ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΝ∆ΕΛΕΧΩΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ:
Γενικά για τη διαχείριση κρίσεων
στο σχολικό περιβάλλον
Ο/Η εκπαιδευτικός και οι γονείς
του/της μαθητή/-τριας
Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:
Πρακτικές για μια ποιοτική
συνεργασία και για την αποφυγή
και αντιμετώπιση συγκρούσεων
∆ιαχείριση περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας
∆ιαχείριση ενδοσχολικής
παραβατικότητας: κλοπές, κατοχή
όπλων, βανδαλισμοί και
καταστροφές
∆ιαχείριση περιστατικών
συγκρούσεων & σχολικού
εκφοβισμού μεταξύ
μαθητών/-τριών (Bullyingcyberbullying)
∆ιαχείριση εξωσχολικής
παραβατικότητας
Άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων
ιατρικών περιστατικών στον
σχολικό χώρο
Χρόνια νοσήματα στον σχολικό
χώρο

∆ιαχείριση πένθους στο σχολείο:
χρόνια νόσηση και απώλεια μέλους
της σχολικής κοινότητας
∆ιαχείριση Ρομά μαθητών/-τριών
στην τάξη και το σχολείο
∆ιαχείριση μεταναστών και
προσφύγων μαθητών/-τριών στην
τάξη και το σχολείο
Η αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία
μετασχηματισμού της σχολικής
μονάδας
Αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών
- Παραπομπή μαθητών/-τριών σε
ΚΕ.∆.Α.Σ.Υ
Πρακτικές και διαδικασίες μετά τη
διάγνωση των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών από το
ΚΕ.∆.Α.Σ.Υ.
Πρακτικές για μια καλή παιδαγωγική
σχέση και για την αποφυγή και
αντιμετώπιση συγκρούσεων
∆ιαχείριση της διαφορετικότητας
στο σχολικό περιβάλλον
Οργάνωση σχολικών εκδρομών

∆ιαχείριση περιστατικών
συγκρούσεων μεταξύ μελών του
εκπαιδευτικού προσωπικού
Για καθένα από αυτά τα ζητήματα παρουσιάζονται:
Καλές πρακτικές και ιδέες, που έχουν
εφαρμοστεί και λειτουργούν
αποτελεσματικά σε σχολικά
περιβάλλοντα

Η ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη
θα εμπλουτίζεται και θα
επικαιροποείται συνεχώς με
νέα θέματα και με τελικό στόχο
να καλύπτουμε όλες τις νέες
ανάγκες που προκύπτουν.

Βασικές προβλέψεις του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου
Ρεαλιστικές μελέτες περίπτωσης
Χρήσιμο υλικό αναφοράς από έγκυρες
πηγές
Πρότυπα εγγράφων σε επεξεργάσιμη
μορφή, που η σχολική μονάδα μπορεί να
αξιοποιήσει και να προσαρμόσει στις
δικές της ανάγκες

Η παρουσίαση γίνεται με

Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται

πολυμεσικό και διαδραστικό

σε κάθε εκπαιδευτικό,

τρόπο που επιτρέπει την

οποιασδήποτε ειδικότητας και

ευχάριστη πρόσβαση στο υλικό.

βαθμίδας, της δημόσιας ή της
ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια σχολική κοινότητα, που όχι μόνο θα προσφέρει γνώση
αλλά και θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, τη συμπερίληψη σε ένα ήρεμο
και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα μέλη της!

Κόστος για ετήσια πρόσβαση
στο σύνολο των μαθημάτων:

Εισαγωγική τιμή-προσφορά

Μόνο 50 €
Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ
διαμορφώνοντας το τελικό κόστος
για τον εκπαιδευτικό στα 62,00 €
Παρέχεται βεβαίωση-πιστοποίηση
παρακολούθησης του κύκλου της
∆ιαχείρισης Κρίσεων
Η Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη είναι μια παραγωγή από τους:

Ο Έπαφος με μακρόχρονη
εμπειρία στην παροχή
τεχνολογικών λύσεων στην
εκπαίδευση και τη συνεχή
υποστήριξη σχολικών μονάδων

Η εταιρία Elearning Solutions
με την απαραίτητη τεχνογνωσία
για μία αποτελεσματική και
ελκυστική εξ αποστάσεως
ψηφιακή εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου έχει την
επιστημονική επιμέλεια για
το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο

