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Τραύμα 

 Κατάσταση στην οποία το άτομο βιώνει τις αρνητικές επιδράσεις ενός 

μεγάλης έντασης στρεσογόνου γεγονότος τις οποίες συνειδητά ή ασυνείδητα 

δεν θα μπορέσει να επεξεργαστεί ψυχικά (Ehlers, 2008∙ Θεοδωρακοπούλου, 

2018∙ Vostanis, 2016)

 Φυσικά συμβάντα, πόλεμος, σωματική-ψυχολογική-σεξουαλική κακοποίηση, 

σωματικός τραυματισμός, απώλεια προσώπων, εγκατάλειψη∙ τραυματική και 

η εγκατάλειψη της εστίας και της πατρίδας, ένα ξερίζωμα και μια αίσθηση ότι 

έχει διαρραγεί και η ιστορία τους (Ehlers, 2008∙ Παπαδόπουλος, 2019)

 Μεμονωμένα γεγονότα [π.χ. έκρηξη], επαναλαμβανόμενα [κακοποίηση] ή 

διαρκείς καταστάσεις [συνθήκες διαβίωσης σε καμπ) (Herman, 1992∙ Eagle & 

Kaminer, 2013∙ Nuttman-Schwartz & Shoval-Zuckerman, 2015∙ Sehwail, 2005)



Χαρακτηριστικά του τραύματος σε παιδιά 

και εφήβους

 Εμπειρία γεγονότων που προκάλεσαν θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή έθεσαν σε 
κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του ατόμου ή άλλων. Η απόκρισή του 
μπορεί να περιλάμβανε έντονο φόβο, αίσθημα αβοήθητου ή τρόμο. Στα παιδιά 
μπορεί να προκάλεσε αποδιοργανωμένη ή διεγερμένη συμπεριφορά (Παπαδάτου και συν., 
2018∙ UNHCR, 2017)

 Επαναβίωση του τραυματικού γεγονότος: 

 α)επαναλαμβανόμενες παρεισφρέουσες ενοχλητικές ανακλήσεις του γεγονότος,

 β)Επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες,

 γ) ενεργεί ή αισθάνεται σαν να ξανασυμβαίνει το τραυματικό γεγονός (αίσθηση 
επαναβίωσης της εμπειρίας, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, αποσύνδεση), μπορεί να 
δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν,

 δ)+ε) έντονη ψυχική και σωματική δυσφορία σε έκθεση σε εσωτερικά ή/και εξωτερικά 
ερεθίσματα που μοιάζουν ή συμβολίζουν πλευρά τραύματος, 

 (Παπαδάτου και συν., 2018∙ UNHCR, 2017)



Χαρακτηριστικά του τραύματος σε παιδιά 

και εφήβους

 Επίμονη αποφυγή ερεθισμάτων που συνδέονται με το τραύμα και μούδιασμα: 

αποφυγή σκέψεων, αισθημάτων, συζητήσεων, ανικανότητα ανάκλησης μιας 

πλευράς του, μειωμένο ενδιαφέρον ή συμμετοχή σε δραστηριότητες, αίσθημα 

απομάκρυνσης ή αποξένωσης από άλλους,

 επίμονη αυξημένη διέγερση: δυσκολία έλευσης/διατήρησης ύπνου, 

ευερεθιστότητα ή εκρήξεις θυμού, δυσκολία στη συγκέντρωση, 

υπεραγρύπνηση, υπερβολική απόκριση στο ξάφνιασμα, στο θόρυβο, σε 

κινήσεις των άλλων ή σε αλλαγές στο περιβάλλον της τάξης ή του σχολείου

(Παπαδάτου και συν., 2018∙ UNHCR, 2017)



Χαρακτηριστικά του τραύματος σε παιδιά 

και εφήβους

 Τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι μπορεί να συμπεριφερθούν επιθετικά

 Έφηβοι:  μπορεί να στραφούν και κατά του εαυτού τους, με 
αυτοτραυματισμούς, χρήση ουσιών/ αλκοόλ, συμπεριφορές εκτός ορίων

 Μπορεί να αλλάξει και η στάση απέναντι στους άλλους, στη ζωή και στο 
μέλλον: χάνουν εμπιστοσύνη, αρνητικές προσδοκίες, εμμένουν σε αρνητική 
στάση για αυτοπροστασία από νέες απογοητεύσεις και κινδύνους.

 Προβλήματα αυτοεκτίμησης και έλλειψη αυτοπεποίθησης ή παλινδρόμηση, 
(UNHCR, 2017).

 Μπορεί να εμφανιστεί διαταραχή μετά από καθυστέρηση, ενώ στην αρχή 
φαινόταν να ανταποκρίνεται θετικά.

 Οι έφηβοι μπορεί να δίνουν μια αντιφατική εικόνα: ενώ μπορεί να δίνουν την 
εντύπωση, εξωτερικά, ότι διαχειρίζονται τις δυσκολίες, εσωτερικά να 
υποφέρουν (Παπαδάτου, 2018)



Χαρακτηριστικά του τραύματος σε παιδιά 

και εφήβους - συναισθήματα

 Κατάθλιψη ή ευαλωτότητα για άλλες διαταραχές

 Αίσθημα ντροπής [αν έχει υποστεί κακοποίηση], 

 ενοχής [αν νιώθει ότι δεν κράτησε πρέπουσα στάση], 

 αμφιθυμία, 

 έντονες μεταπτώσεις, 

 αίσθηση "εγκατάλειψης" από γονείς, 

 αγχώδης προσκόλληση σε γονέα, 

 άρνηση συναισθήματος 

(Elsayed et al., 2019 ∙Stotz et al., 2015∙ van Ee et al., 2016∙ Wilson, Droždek & 

Turkovic, 2006



Ευαλωτότητα

 Αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε εκείνον που παρεμβαίνει και σε εκείνον 
που δέχεται την επίδραση. Κάποιοι μπορεί να μην αισθάνονται καλά με την 
αίσθηση ότι είναι θύματα / έχουν κάποια διαταραχή / τους βλέπουν 
μονοδιάστατα, ως πρόσφυγες.

 Αν κάποιος έχει ως μόνη οδό να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιες παροχές ή 
φροντίδα το να αποδείξει ότι είναι ευάλωτος, τότε είναι πιο πιθανό να 
συμπεριφερθεί ανάλογα, ακόμα και μη συνειδητά, μη σκόπιμα (Παπαδόπουλος, 
2019). 

 Προσοχή στον κίνδυνο να χαρακτηρίσουμε κλινικό κάτι που είναι κοινωνικό 
φαινόμενο, και να αποδώσουμε κάτι σε εσωτερική παθολογία και να 
ενισχύσουμε παθητικό ρόλο "αρρώστου" και να επιτείνουμε θυματοποίηση.

(Cyrulnik, 2010∙ Παπαδόπουλος, 2019∙ Στεργίου & Σιμόπουλος, 2019)



Διαβάθμιση τραυματικών καταστάσεων

 Φυσιολογική Ανθρώπινη οδύνη: αντίδραση στην απώλεια και την τραγωδία, 
χωρίς παθολογική κατάσταση, 

 Ψυχολογικές αντιδράσεις δυσφορικού στρες: επικρατεί 
αποπροσανατολισμός, ευερεθιστότητα, αϋπνία, αλλά δεν υφίσταται κάποια 
διάγνωση και επαρκεί η κατάλληλη υποστήριξη και ανθρώπινη φροντίδα 

 Ψυχολογική Διαταραχή –Μετατραυματικού ή Οξέος Στρες: όπου τα 
συμπτώματα είναι σοβαρότερα και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του 
ατόμου 

(Παπαδόπουλος, 2019) 

* Δεν γίνεται λόγος για διάγνωση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά για να γίνει 
σαφές ότι δεν αποτελούν όλες οι αντιδράσεις στο τραύμα μια κλινική 
κατάσταση



Ανθεκτικότητα

 Ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί με επάρκεια παρά το γεγονός ότι 

ζει κάτω από αντίξοες, στρεσογόνες συνθήκες, που βάζουν σε 

κίνδυνο την ψυχική του υγεία και ψυχολογική επάρκεια.

 Δεν είναι μια ιδιότητα εσωτερική∙ διαμορφώνεται σε συνάρτηση με 

την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του και τις 

τρέχουσες συνθήκες∙ κάποιος μπορεί να δείχνει ανθεκτικότητα σε μια 

περίοδο ή τομέα της ζωής του και όχι σε άλλο.

(Bonnano, 2004∙ Luthor, Cricchetti & Becker, 2000∙ Masten, 2001∙ Masten, Motti-

Stefanidi & Rahl-Brigman, 2018∙ Μόττη-Στεφανίδη, 2005)



Παράγοντες που λειτουργούν 

προστατευτικά
 -δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 

 καλό νοητικό δυναμικό, 

 δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης/διατήρησης σχέσεων με άλλους, 

 θετική αυτοαντίληψη, 

 αισιοδοξία, 

 αυτοέλεγχος, 

 χιούμορ, 

 επαφή με γλώσσα, κουλτούρα οικογένειας ή καταγωγής, 

 επαφή με γλώσσα χώρας υποδοχής, διαχείριση σύγκρουσης αυτών με της χώρας 
υποδοχής, 

 εύκολη ιδιοσυγκρασία,

 αυτοαποτελεσματικότητα, 

 εσωτερική έδρα ελέγχου [δηλαδή, «μπορώ να επηρεάσω γεγονότα της ζωής μου»], 
στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και ρύθμισης συναισθημάτων, 

 χρησιμοποιεί τραυματική ανάμνηση για να δημιουργήσει μια νέα δυναμική πορεία [πχ. 
“επέζησα”]

(Μόττη-Στεφανίδη, 2005)



Παράγοντες που λειτουργούν 

προστατευτικά

 χαρακτηριστικά της οικογένειας:

 στήριξη στις δυσκολίες, 

 εμπιστοσύνη, 

 καλή ψυχική υγεία, 

 μέθοδοι κοινωνικοποίησης, 

 ασφαλής προσκόλληση με γονείς 

 απουσία περαιτέρω τραυματισμού

 (Μόττη-Στεφανίδη, 2005)



Παράγοντες που λειτουργούν 

προστατευτικά

 Χαρακτηριστικά του ευρύτερου περιβάλλοντος: 

 επιτρέπει τη συζήτηση για το γεγονός και δεν το κρύβει, 

 σύνδεση με φορείς κοινότητας, 

 κοινωνική υποστήριξη-φίλοι-σύντροφοι, 

 ασφάλεια, υπηρεσίες υγείας, σχολείο για τα παιδιά, 

 εναλλακτικές [πχ καλλιτεχνική έκφραση, αθλητισμός, κλπ], 

 υποστήριξη εθνοτικής ομάδας προς την οικογένεια, 

 ενίσχυση προσπαθειών από ειδικούς, 

 πλαίσιο και οριοθέτηση, 

 ανάθεση ρόλων, αρμοδιοτήτων, 

 αρχές και πολιτεία, 

(Μόττη-Στεφανίδη, 2005)



Ρόλος Εκπαιδευτικών



Στάση απέναντι στο τραύμα

 Να μιλήσει χωρίς να ξανατραυματιστεί, με έμφαση στα δυνατά 

κομμάτια και πώς αυτά δημιουργήθηκαν

 όχι με το στερεότυπο του τραυματισμένου, αλλά ως πρόσωπο, με τα 

δικά του χαρακτηριστικά, συναισθήματα

 Αντιμετώπιση με αξιοπρέπεια σεβασμό και ώθηση να βασιστούν και 

σε δικές τους δυνάμεις [αίσθηση προσωπικού ελέγχου], υποστήριξη 

σε όσους νιώθουν έντονο στρες, 

 Αναγνωρίζουμε το τι έχουν περάσει, του τραύματος που τυχόν έχουν, 

ώστε να μην το ξαναπεράσουν, αλλά να βρούμε και τι δεν έχει 

αγγίξει. (Παπαδάτου και συν., 2018∙ UNHCR, 2017)



 Ως προς την άρνηση: μοιάζει σαν να μην τον/την αγγίζει, και αυτό δεν είναι 

αμιγής ανθεκτικότητα. 

 Αν επιμείνει η άρνηση, είναι σημάδι που πρέπει να μας κρατά σε εγρήγορση.

 Δεν πιέζουμε να μιλήσει, αλλά δεν τον/τη φορτώνουμε, αλλά προσπαθούμε 

να τον/την ελαφρύνουμε από κάποια βάρη, όχι όλα. 

 Δίνουμε το μήνυμα ότι μπορεί να μας μιλήσει [αίσθηση ότι έχει ακόμα 

επιλογές και έλεγχο]

(Παπαδάτου και συν., 2018∙ Παπαδόπουλος, 2019∙ UNHCR, 2017)



 Θυμόμαστε επίσης ότι "δεν κλαίει όλη τη μέρα", 

 ότι μπορεί κι από ένα μόνο σημείο να κρατιέται, να έχει κάποιο 
απόθεμα,

 τι δεν άγγιξε το τραύμα, όπως φιλοδοξίες, όνειρα, στόχους,

 διάφορες ιστορίες από τη ζωή τους, όχι μόνο την τραυματική

(Παπαδάτου και συν., 2018∙ Παπαδόπουλος, 2019∙ UNHCR, 2017)



Πώς μπορείτε να χειριστείτε αναβιώσεις 

αναμνήσεων και επεισόδια έλλειψης επαφής 

των μαθητών με την πραγματικότητα; (1)

 Βαθιές αναπνοές και βεβαιωθείτε ότι νιώθετε ήρεμοι προτού απευθυνθείτε 

στον μαθητή. 

 Προσπαθήστε να επιτύχετε ή να διατηρήσετε οπτική επαφή μαζί του, εάν 

αυτό είναι εφικτό. 

 Αποκαλέστε τον μαθητή με το όνομά του σε ήπιο τόνο. 

 Μην αγγίζετε τον μαθητή σε αυτό το στάδιο. 

 Απευθυνθείτε στον μαθητή, αποκαλώντας τον με το όνομά του και 

διαβεβαιώνοντάς τον ότι είναι ασφαλής. Πείτε του πού βρίσκεται, την 

ημερομηνία και ποιοι είστε. Επαναλάβετε το βήμα αυτό ωσότου ο μαθητής 

επανέλθει στην πραγματικότητα. 

(Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2016, στο UNCHR, 2017) 



Πώς μπορείτε να χειριστείτε αναβιώσεις 

αναμνήσεων και επεισόδια έλλειψης επαφής 

των μαθητών με την πραγματικότητα; (2)
 Εάν είναι αναγκαίο, δημιουργήστε ένα εντονότερο αισθητηριακό ερέθισμα. Μιλήστε λίγο πιο 

δυνατά ή ενημερώστε τον μαθητή ότι πρόκειται να τον αγγίξετε και τοποθετήστε μαλακά το χέρι 
σας στο μπράτσο του. 

 Εάν τέτοιου τύπου επεισόδια συμβαίνουν συχνά, βρέξτε ένα κομμάτι ύφασμα με κρύο νερό, 
εφόσον έχετε τη δυνατότητα, και τοποθετήστε το στο μπράτσο του μαθητή. 

 Όταν ο μαθητής επανέλθει στην πραγματικότητα, εξηγήστε του με λίγα λόγια τι του συνέβη: 
«Είχες μια κακή ανάμνηση, αλλά είσαι ασφαλής και είσαι εδώ τώρα». 

 Προσπαθήστε να του προσφέρετε λίγη ηρεμία και ένα αναψυκτικό ή σνακ μέσα στην τάξη. 

 Αργότερα, ρωτήστε κατ’ ιδίαν τον μαθητή εάν επιθυμεί ο ίδιος να βοηθήσει τον δάσκαλο να 
εξηγήσει στην υπόλοιπη τάξη τι συνέβη. Δώστε μια απλή εξήγηση στους μαθητές αναφορικά 
με το τι συνέβη, χρησιμοποιώντας τις διευκρινήσεις που δίνονται παραπάνω σχετικά με τον 
τρόπο που ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Εξηγήστε ότι ο μαθητής αντιδρά 
σωματικά και συναισθηματικά σε κάτι που του θυμίζει μια δύσκολη κατάσταση την οποία 
βίωσε στο παρελθόν. 

 Εάν υπάρχουν απορίες, μπορείτε να τις καταγράψετε και να διερευνηθεί εάν ο μαθητής που 
βίωσε τη συγκεκριμένη εμπειρία επιθυμεί να τις απαντήσει ο ίδιος αργότερα, είτε γραπτώς είτε 
συζητώντας μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης. 

(Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2016, στο UNCHR, 2017) 



Εκπαιδευτικοί και Ανθεκτικότητα

 Στο σχολικό περιβάλλον έχουν αναφερθεί 6 βασικοί 

παράγοντες που συμβάλλουν στην προαγωγή της 

ψυχικής ανθεκτικότητας: 

 α) η ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων, 

 β)η δημιουργία σαφών και ξεκάθαρων ορίων, 

 γ) η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, 

 δ)η παροχή στήριξης και φροντίδας, 

 ε) η ύπαρξη υψηλών προσδοκιών και η σαφής έκφρασή τους και 

 στ) η παροχή ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας 

(Henderson & Milstein, 2008, στο Χατζηχρήστου και συν., 2014)



 Τα παιδιά που έχουν βιώσει άγχος και ψυχικό τραύμα έχουν ανάγκη από 

υποστήριξη από ενήλικες που μπορούν να τους προσφέρουν σταθερότητα 

και διαπαιδαγώγηση. 

 Το σχολείο είναι ένας χώρος που μπορεί να καλλιεργηθεί η ανθεκτικότητα 

των παιδιών. 

 Είναι σημαντική η ανάπτυξη μιας σχέσης, για το λόγο αυτό μια 

μεταγενέστερη απομάκρυνση [επειδή κάποιος δυσκολεύεται να 

ανταποκριθεί] μπορεί να είναι επιζήμια, άρα τότε θα πρέπει να έχει 

εναλλακτική στο να παραπέμψει το παιδί σε κάποιον άλλο, εξηγώντας του 

τους λόγους, ότι η απομάκρυνση δεν οφείλεται στο ίδιο το παιδί.
(Στεργίου & Σιμόπουλος, 2019∙ UNHCR, 2017)



 Μπορεί να σας ανοιχτεί απροσδόκητα, για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να 

νιώσει ότι το ακούει κάποιος και αναγνωρίζει την αξία του, εξισορροπώντας 

όμως τις ανάγκες του παιδιού/ εφήβου με τις δικές του ανάγκες και 

ικανότητες: 

 αν δεν είστε σε θέση να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ή δεν είστε σε καλή 

ψυχολογική κατάσταση: εξηγήστε ότι θεωρείτε σημαντικό αυτό που θέλει να 

σας πει, ότι αντιλαμβάνεστε το πρόβλημά του, ότι δεν είστε σε θέση να 

διαθέσετε χρόνο εκείνη τη στιγμή κι ότι ως εκπαιδευτικός ο ρόλος σας είναι 

να βρείτε κάποιον άλλο που να μπορεί να του μιλήσει και βεβαιωθείτε ότι 

τηρείτε τη σχολική διαδικασία ως προς την εμπιστευτικότητα και την 

προστασία των παιδιών.

(UNHCR, 2017)



 Αν έχουν απορίες για τα συναισθήματά τους ή τον αντίκτυπο που έχουν 

στους συμμαθητές τους και δεν είστε σε θέση να τους απαντήσετε, εξηγήστε 

ότι δεν γνωρίζετε την απάντηση.

 Αν ζουν μαζί με τους γονείς, προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή μαζί τους, με 

τη βοήθεια κάποιου διερμηνέα, αν χρειάζεται, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα 

παραβιάσει το απόρρητο.

(UNHCR, 2017)



Στην τάξη:

 Βοηθάει το κλίμα σταθερότητας, γιατί με μια ρουτίνα μπορούν να 

επανακτήσουν τον έλεγχο της καθημερινότητάς τους

 Ενθαρρύνετε το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου, της προστασίας και 

ασφάλειας: με την πρακτική του (από)χαιρετισμού αισθάνονται ότι η 

παρουσία τους αναγνωρίζεται, ότι τους δίνεται προσοχή∙ η σωστή 

προφορά του ονόματός τους συμβάλλει στην ανάπτυξη 

εμπιστοσύνης

 Τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους μέσω της συμμετοχής τους, με το 

να λένε τη γνώμη τους, αλλά και με την κατάρτιση και τήρηση 

κανόνων∙ αν παραβιαστεί κάποιος, υπενθυμίζετε σε όλους τους 

μαθητές την ύπαρξή τους

(Στεργίου & Σιμόπουλος, 2019∙ UNHCR, 2017∙ Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ & Σβορώνου, 2015)



Στην τάξη:

 Αν δεν ενδιαφέρεται για κάποια άσκηση ή αρνείται να συμμετάσχει [εφόσον 
μπορεί και δεν είναι εμπόδιο η γλώσσα], με ήπιο τρόπο παροτρύνετε, χωρίς να 
πιέζετε αν δεν αλλάξει στάση∙ μπορεί να κρατήσει το ρόλο του παρατηρητή, αν 
προτιμά 

 Αν κάνετε κάποιο λάθος, το παραδέχεστε και είναι λυτρωτικό να ακούσουν έναν 
ενήλικα να λέει συγγνώμη, αν έχουν βιώσει τρόμο από άλλους ενήλικες στην 
πατρίδα τους (UNCHR, 2017∙ Vostanis, 2016)

 Ενθαρρύνετε το να μοιραστούν τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους, να 
εκφράσουν τυχόν θλίψη, χωρίς να πιέζετε να σας αφηγηθούν τις εμπειρίες τους 
αν προτιμούν να μείνουν σιωπηλά. 

 Διευκολύνετε το να αναθεωρήσουν ιδέες που είναι βλαπτικές, όπως ότι φταίνε για 
όλα ή να διαχειριστούν αρνητικά συναισθήματα, όπως ενοχές και μίσος, που τα 
ακινητοποιούν και βοηθήστε στο να προσδιορίσουν και να αξιοποιήσουν τα 
ψυχικά και κοινωνικά τους αποθέματα (Παπαδάτου και συν, 2018∙ Ύπατη 
Αρμοστεία ΟΗΕ & Σβορώνου, 2015)
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