
 

 

Σηήξημε ηνπ ζρνιείνπ ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ 

 

Τη νλνκάδνπκε θξίζε; 

Η θξίζε νξίδεηαη σο «κία πξνζσξηλή θαηάζηαζε αλαζηάησζεο θαη απνδηνξγάλσζεο, 

ραξαθηεξηδόκελε πξσηαξρηθά από ηελ αδπλακία αληηκεηώπηζεο εθ κέξνπο ηνπ 

αηόκνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ζπλήζσλ κεζόδσλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αιιά θαη από ηελ πηζαλόηεηα κηαο ξηδηθά ζεηηθήο ή 

αξλεηηθήο έθβαζεο» (Slaikeu, 1990, ζ.15) 

Η θαηάζηαζε ηεο θξίζεο δεκηνπξγείηαη έπεηηα από έλα απξνζδόθεην γεγνλόο πνπ 

πξνθαιεί κεγάιε ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

κε ηηο ζπλήζεηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο αγρνγόλσλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη θξίζεηο δηαθξίλνληαη ζε αλαπηπμηαθέο θαη πεξηζηαζηαθέο. 

• Οη αλαπηπμηαθέο θξίζεηο αθνξνύλ ζε γεγνλόηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κεηάβαζε ηνπ αηόκνπ από έλα ζηάδην αλάπηπμεο ζε έλα άιιν (π.ρ. γέλλεζε 

παηδηνύ, έλαξμε ηεο ζρνιηθήο δσήο, εθεβεία θ.ά.)  

•  Oη πεξηζηαζηαθέο θξίζεηο είλαη απξνζδόθεηεο, αξρίδνπλ μαθληθά θαη κπνξεί 

λα επεξεάδνπλ έλα άηνκν ή κηα νιόθιεξε θνηλόηεηα (π.ρ. θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, επηδεκίεο, αηπρήκαηα, απώιεηεο, δηαδύγην, ζνβαξή αζζέλεηα, 

νηθνλνκηθή θξίζε θ.ά.). 

 Η θξίζε ζην ζρνιείν αθνξά ζε αλαπάληερα γεγνλόηα πνπ επεξεάδνπλ ή κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ έλα (ή θαη πεξηζζόηεξα) ζρνιεία. Παξαδείγκαηα θξίζεσλ πνπ κπνξεί λα 

πιήμνπλ έλα ζρνιείν πεξηιακβάλνπλ πγεηνλνκηθέο θξίζεηο/παλδεκίεο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, βία ζε βάξνο καζεηή/καζήηξηαο, εμαθάληζε παηδηνύ, ζάλαηνο ή 

απηνθηνλία ή θάπνην αηύρεκα. 

 

Τη ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο; 

Σε κία θαηάζηαζε θξίζεο ηα παηδηά έρνπλ θπξίσο αλάγθε: 

1. Να θαηαλνήζνπλ ην γεγνλόο 

2. Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

3. Να δηαηεξήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αζθάιεηαο 

4. Να ιάβνπλ θξνληίδα, θαηαλόεζε θαη απνδνρή 



 

 

Η παξέκβαζε ζηελ θξίζε 

Η παξέκβαζε ζηελ θξίζε αθνξά ζε θαηεπζπληήξηεο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη ρξνληθά 

εληνπηζκέλεο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Ο ζηόρνο κηαο παξέκβαζεο ζε θξίζε 

είλαη ε ζηήξημε ησλ παηδηώλ, ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ θξίζε. 

Η ζεκαζία ηεο πξόιεςεο 

Τα κνληέια παξέκβαζεο ζηελ θξίζε βαζίδνληαη πάληα ζηελ πξόιεςε. Βαζηθόο 

ζηόρνο είλαη ε πξόιεςε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ε νπνία κπνξεί λα πξνθύςεη αλ ε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δε γίλεη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν. 

 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα ζηεξίμνπκε ηα παηδηά ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο; 

Τν ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ κία κνλαδηθή ζέζε, κέζα από ηελ νπνία 

κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά θαη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα ζε κία ηέηνηα 

ζπλζήθε. 

Από απηήλ ηε κνλαδηθή ζέζε, ην ζρνιείν κπνξεί λα βνεζήζεη:  

• Σηε δηαηήξεζε ηεο ξνπηίλαο θαη ηεο θαλνληθόηεηαο ζηε δσή ησλ παηδηώλ  

• Σηελ παξαηήξεζε ησλ αιιαγώλ ζην ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

 

Όζο πιο καλά ανηαποκπιθεί ηο ζχολείο ζηην κπίζη, ηόζο πεπιζζόηεπο θα 

διαζθαλιζηεί η ζωμαηική και ψυχική αζθάλεια ηων παιδιών  

 

Αλακελόκελεο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ ζε κία θξίζε: 

 

• Σνθ, θόβνο, άγρνο, αλαζθάιεηα, ελνρέο  

• Πξνζθόιιεζε ζηα πξόζσπα θξνληίδαο θαη αλαδήηεζε θαζεζπραζκνύ  

• Παιηλδξόκεζε ζε πξνεγνύκελα αλαπηπμηαθά ζηάδηα (π.ρ. λπρηεξηλή 

ελνύξεζε)  

• Γπζθνιίεο ζηνλ ύπλν  

• Δπεξεζηζηόηεηα, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  



 

• Γπζθνιία δηαηήξεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο  

• Σπκπηώκαηα κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο (π.ρ. αλαβίσζε ηνπ ηξαπκαηηθνύ 

γεγνλόηνο) 

 

Μία θξίζε κπνξεί λα είλαη ηξαπκαηηθή γηα έλα παηδί. Τν ςπρνινγηθό ηξαύκα 

απνηειεί κία θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζε έλα αθξαίν γεγνλόο πνπ πξνθαιεί 

άγρνο θαη αλαζθάιεηα. 

Τν αλ θαη θαηά πόζν ζα βηώζεη έλα παηδί ην γεγνλόο ηξαπκαηηθά εμαξηάηαη από 

πνηθίινπο παξάγνληεο:  

 

– Πόζν έρεη εθηεζεί ην παηδί ζην ηξαπκαηηθό γεγνλόο/ θαηάζηαζε. Τη 

απώιεηεο έρεη βηώζεη 

– Πώο αληηδξνύλ νη δηθνί ηνπ άλζξσπνη 

– Πόζν έρεη επεξεαζηεί ην πεξηβάιινλ ηνπ από ην γεγνλόο 

– Πώο θαηαλνεί ην παηδί ην γεγνλόο 

– Τη ζηήξημε έρεη από ην πεξηβάιινλ ηνπ 

– Τη άιιεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο έρεη δήζεη 

– Δάλ παξάιιεια βηώλεη κηα αλαπηπμηαθή θξίζε 

 

Πόηε αλεζπρνύκε; 

Αλ νη αληηδξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ:  

 επηκείλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (πάλσ από έλα κήλα) θαη 

 πξνθαινύλ ζεκαληηθή έθπησζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ 

Φξεηάδεηαη ε παξέκβαζε θαη ππνζηήξημε από επαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο 

Ψζηόζν, πξνζέρνπκε πάληα λα κε ζηηγκαηίδνπκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ, 

ηδηαίηεξα αλ ρξεηάδνληαη ζηήξημε από εηδηθνύο. 

 

Αξρέο ζηήξημεο ησλ παηδηώλ ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ 

 



 

 Παξέρνπκε θξνληίδα, θαινζύλε θαη ελζπλαίζζεζε  

 Πξνζθαινύκε ην παηδί λα καο κηιήζεη όπνηε ην ίδην ζειήζεη 

 Χξεζηκνπνηνύκε δεμηόηεηεο «θαινύ αθξναηή»: Αθνύκε, δελ επηθξίλνπκε, 

δίλνπκε ρώξν ζην παηδί λα κηιήζεη θαη λα αλαπηύμεη ηε ζθέςε ηνπ, 

επηθπξώλνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Αθνπγθξαδόκαζηε ηη ρξεηάδνληαη ηα παηδηά 

 Γελ παζνινγηθνπνηνύκε θαη δε ζηηγκαηίδνπκε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, όπνηεο 

θη αλ είλαη απηέο 

 Δμαζθαιίδνπκε ζηαζεξόηεηα ζηε ξνπηίλα ηνπ παηδηνύ όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν 

 Δλζαξξύλνπκε ηελ εγγύηεηα θαη ηε ζύλδεζε ησλ παηδηώλ κε ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο, ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 Δλζαξξύλνπκε ηε ρξήζε πξνζαξκνζηηθώλ κεραληζκώλ αληηκεηώπηζεο 

ησλ πξνθιήζεσλ. Δλζαξξύλνπκε ηα παηδηά:  

 Να μεθνπξάδνληαη, λα αζθνύληαη θαη λα ηξώλε θαιά. 

 Να ζπδεηνύλ θαη λα πεξλνύλ ρξόλν κε ζπγγελείο θαη θίινπο. 

 Να ζπδεηνύλ ηα πξνβιήκαηα κε θάπνηνλ πνπ εκπηζηεύνληαη. 

 Να ραιαξώλνπλ κε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (πεξπάηεκα, ηξαγνύδη, 

πξνζεπρή, παηρλίδη). 

 Να βξίζθνπλ αζθαιείο ηξόπνπο γηα λα βνεζνύλ θαη άιινπο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ. (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο, 2011) 

 Παξαηεξνύκε ηηο δηθέο καο αληηδξάζεηο & θξνληίδνπκε ηνλ εαπηό καο  

 

Παξέκβαζε ζηελ θξίζε 

Πξώηα βήκαηα  

1. Γεκηνπξγία πιάλνπ δηαρείξηζεο 

2. Σπληνληζκόο εθπαηδεπηηθώλ ζε νκάδα (Οκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο) 

Πώο θηηάρλνπκε πιάλν δηαρείξηζεο; 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ δηαρείξηζεο, ππάξρνπλ πέληε εξσηήζεηο πνπ καο 

θαηεπζύλνπλ: 

 



 

1. Πνηεο δπζθνιίεο έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε; 

 

Πέξα από ηελ θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηώλ, ε αλαγλώξηζε ηεο δπζθνιίαο καο βνεζά 

επίζεο λα ζηαζνύκε κε ζπκπόληα θαη όρη επηθξηηηθόηεηα απέλαληη ηόζν ζηνπο εαπηνύο 

καο, όζν θαη ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. Η ζηηγκή ηεο θξίζεο είλαη κηα δύζθνιε ζηηγκή 

ηόζν γηα ηα παηδηά όζν θαη γηα ηνπο ελήιηθεο πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηνπο. 

Αλαγλσξίδνπκε όηη ππάξρεη κεγαιύηεξε αλάγθε γηα θξνληίδα, ηόζν γηα ηα παηδηά όζν 

θαη γηα εκάο ηνπο ίδηνπο. Έρνπκε επίζεο ζην λνπ καο όηη πξέπεη λα ιακβάλνπκε 

ππόςε ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη εκείο νη ίδηνη.  

2. Πνηεο είλαη νη αλάγθεο καο; 

 

Απηό αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ (1) ηνπ ζρνιείνπ, (2) ζπγθεθξηκέλσλ 

παηδηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο (3) θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Τη αλάγθεο 

έρεη ην ζρνιείν; Τη είδνπο ζηήξημε ρξεηάδνληαη ηα παηδηά; Τη είδνπο ζηήξημε 

ρξεηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα ζηεξίμνπλ ζσζηά ηα παηδηά; Γηα παξάδεηγκα, 

νξηζκέλνη καζεηέο/ηξηεο ελδέρεηαη λα έρνπλ αλάγθε από ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

νξηζκέλνη γνλείο κπνξεί λα έρνπλ αλάγθε από θαηεπζύλζεηο, ελώ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξεί λα έρνπλ αλάγθε από ςπρν-εθπαίδεπζε πάλσ ζε ζέκαηα πέλζνπο ή αλάγθε γηα 

ζηήξημε ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα.  

Η αθξηβήο εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηε ζηηγκή ηεο θξίζεο είλαη ζηε βάζε ελόο ζσζηνύ 

ζρεδηαζκνύ ηεο παξέκβαζεο. 

 

3. Πνηεο είλαη νη δπλάκεηο καο; 

Η ζηηγκή ηεο θξίζεο είλαη ε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν από πνηέ λα 

αλαγλσξίζνπκε θαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη ηηο δπλαηόηεηέο καο, 

ηόζν σο άηνκα όζν θαη σο ζρνιηθή θνηλόηεηα. Γελ είλαη ζηηγκή γηα θξηηηθή ή απηό-

θξηηηθή. Αληίζεηα, αλαηξέρνπκε ζηνπο κεραληζκνύο ζηήξημήο καο, εληνπίδνπκε ηη καο 

έρεη βνεζήζεη ζην παξειζόλ θαη κε πνηνλ ηξόπν αληαπεμήιζακε ζε πξνεγνύκελεο 

δπζθνιίεο ζηε δσή καο. Σπλεηδεηνπνηνύκε ηηο δπλάκεηο καο θαη ηηο αμηνπνηνύκε. 

 

 

4. Πνηα παηδηά είλαη πην επάισηα; 

Σηελ θαηάζηαζε θξίζεο, είλαη ζεκαληηθό λα ζθεθηνύκε πνηα παηδηά είλαη πην 

επάισηα θαη έρνπκε ην λνπ καο ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζην πώο κπνξνύκε λα ηα 

ππνζηεξίμνπκε πην απνηειεζκαηηθά. Ο βαζκόο πνπ ζα επεξεαζηεί θάζε παηδί έρεη 



 

λα θάλεη κε πνιινύο παξάγνληεο επαισηόηεηαο (ν βαζκόο πνπ 

επεξεάζηεθε/επεξεάδεηαη από ην γεγνλόο, πώο αληηδξά ην πεξηβάιινλ ηνπ, νη 

πεγέο ζηήξημήο ηνπ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ην παηδί πην επάισην, π.ρ. 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή πξνεγνύκελε έθζεζε ζε ηξαπκαηηθό γεγνλόο, 

απνδηνξγαλσκέλν/ κε ππνζηεξηθηηθό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, θα.)  

 

Τα παηδηά πνπ ηείλνπλ λα είλαη πην επάισηα ζε κία θξίζε είλαη ηα παηδηά:  

• Πνπ απεηιήζεθε ε δσή ηνπο ή ε δσή αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ 

•  Πνπ έρνπλ βηώζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζην παξειζόλ 

•  Πνπ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ή θνηλσληθέο δπζθνιίεο 

•  Με πεξηνξηζκέλν ππνζηεξηθηηθό δίθηπν 

 

5. Από πνύ κπνξώ λα δεηήζσ βνήζεηα;  

Δίλαη βαζηθό ην ζρνιείν λα αλαδεηήζεη βνήζεηα εγθαίξσο θαη από ηηο ζσζηέο 

πεγέο. Σε κία θαηάζηαζε θξίζεο ην ζρνιείν κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαηεπζύλζεηο 

θαη ππνζηήξημε από δνκέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, από θνξείο ςπρηθήο πγείαο, 

δνκέο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ.  

Γηα νπνηαδήπνηε αλάγθε ή ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε κπνξείηε λα θαιείηε ζην 

«Χακόγειν Τνπ Παηδηνύ», ζηελ Δζληθή Γξακκή γηα ηα Παηδηά SOS 1056, όιν ην 

24σξν, δσξεάλ θαη αλώλπκα.  

 

Γηαρείξηζε ησλ media 

Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε θξίζε πνπ βηώλεη ην ζρνιείν κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Η έθζεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζηα 

ΜΜΔ, νη ζπδεηήζεηο θαη ηα ππνζεηηθά ζελάξηα όκσο πνιιέο θνξέο εθζέηνπλ ηα 

παηδηά εθ λένπ ζε δπλάκεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Γη’ απηό ην ιόγν:  

• Δίλαη θαιό λα πξνζδηνξίδεηαη έλα άηνκν πνπ ζα κηιάεη ζηα ΜΜΔ  

• Απνζαξξύλνπκε άιια κέιε λα ηνπνζεηνύληαη δεκόζηα 

• Δηνηκάδνπκε έλα ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ην νπνίν ζα δηαβάδεη ην ππεύζπλν 

γηα ηα media άηνκν 

• Απνθεύγνπκε θαη πεξηνξίδνπκε ηε δηάδνζε θεκώλ 

• Δμαζθαιίδνπκε κία θνηλή γξακκή κεηαμύ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 



 

 

Δλεκέξσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

• Τν ζρνιείν ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα γηα ην γεγνλόο  

• Δλεκεξώλνπκε ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ  

 

Αλαθνηλώλνληαο ην γεγνλόο ζηα παηδηά 

1. Αζθαιήο ελεκέξσζε ησλ παηδηώλ  

2. Να ειαρηζηνπνηήζνπκε ηε δηάδνζε θεκώλ θαη ηελ παξαπιεξνθόξεζε 

 

• Δπηβεβαηώλνπκε ηα γεγνλόηα.  

• Αλαθνηλώλνπκε ην γεγνλόο πξώηα ζην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ θαη έπεηηα 

ζηα παηδηά 

• Γίλνπκε ρξόλν ζην πξνζσπηθό λα επεμεξγαζηεί ην γεγνλόο  

• Πξνεηνηκάδνπκε έλα ελεκεξσηηθό ζεκείσκα αλαθνξηθά κε ηα γεγνλόηα  

• Αλαθνηλώλνπκε ζε κηθξέο νκάδεο παηδηώλ  

• Σηεθόκαζηε ζηα γεγνλόηα- Απνθεύγνπκε εξκελείεο, ππνζέζεηο θαη ζελάξηα 

• Πξνζδηνξίδνπκε έλαλ αζθαιή ρώξν πνπ λα κπνξεί έλαο καζεηήο λα 

πεγαίλεη όηαλ ληώζεη αλαζηαησκέλνο 

• Δλεκεξώλνπκε ηα παηδηά, ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αλαθνξηθά κε 

δηαζέζηκεο πεγέο βνήζεηαο 

• Μηιάκε κε δηαθξηηηθόηεηα θαη ελζπλαίζζεζε απέλαληη ζε όζνπο 

πιήηηνληαη 

• Μπνξνύκε λα εθθξάζνπκε θαη ηα δηθά καο ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ην 

ηξαγηθό γεγνλόο 

 

Πώο κηιάκε ζηα παηδηά γηα δύζθνια γεγνλόηα; 

 

• Η ζησπή κπνξεί λα ηα θνβίζεη πεξηζζόηεξν 

• Πξηλ κηιήζεηε, ξσηήζηε- Πξνεηνηκάζηε ην ηη ζα πείηε 



 

• Απαληήζηε κε ζαθήλεηα- Πείηε ηελ αιήζεηα  

• Μνηξαζηείηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο.  

• Δμεγείζηε ηελ αιιεινπρία ησλ γεγνλόησλ θαη δώζηε πξννπηηθή γηα ην 

κέιινλ, εθόζνλ ππάξρεη. 

• Δλζαξξύλεηε ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ  

Βεβαηώζηε ηα παηδηά όηη είλαη αζθαιή θνληά ζαο θαη όηη δελ θηλδπλεύνπλ.  

 

• Βνεζήζηε ην παηδί λα ληώζεη αζθάιεηα  

• Βνεζήζηε ην λα πεξηγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε ιέμεηο  

• Κάληε αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο  

• Τν «Γελ Ξέξσ» είλαη κηα αζθαιήο θαη απνδεθηή απάληεζε («δελ ην μέξσ 

απηό, αιιά εζύ πώο αηζζάλεζαη γη’ απηό;) 

• Γε ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε ζην παηδί πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο από 

όζεο ήδε έρεη. 

• Σεβόκαζηε ηόζν ηηο αληνρέο καο όζν θαη ηε δηάζεζε ηνπ παηδηνύ λα εκπιαθεί 

ή όρη ζε κία δύζθνιε ζπδήηεζε. 

 

Μην ξεχνάηε όηι κάθε παιδί είναι διαθοπεηικό: θάηη πνπ ιεηηνύξγεζε  ζην παξειζόλ 

κε έλα παηδί δε ζεκαίλεη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη θαη κε έλα άιιν. 

 

Γελ πηέδνπκε- δελ επηβάιινπκε ηε βνήζεηά καο αλ δε ρξεηάδεηαη: 

• Κάζε παηδί, όπσο θαη θάζε ελήιηθαο, έρεη δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο θαη ηξόπνπο 

εθδήισζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

•  Η απνπζία εξσηήζεσλ ή ε άξλεζε γηα ζπδήηεζε κπνξεί λα απνηεινύλ ηελ 

αξρηθή αληίδξαζε ηνπ παηδηνύ ζην επώδπλν γεγνλόο 

•  Σε θάζε πεξίπησζε, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα πίεζε θαηάζεζεο 

ζπλαηζζεκάησλ ή ζθέςεσλ.  

•  Αληί λα πξνζπαζνύκε λα ιύζνπκε ην πξόβιεκα, θαηαλννύκε ηηο αιιαγέο ζηε 

δσή ηνπ παηδηνύ.  

•  H δηαρείξηζε θξίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο εάλ δελ απαηηείηαη  



 

 

Πώο κπνξεί έλα ζρνιείν λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια απέλαληη ζε κία 

ελδερόκελε θξίζε; 

 

• Σύζηαζε νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

• Σύζηαζε πιάλνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

• Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο κε ζηόρν ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ καζεηώλ από ηπρόλ θηλδύλνπο (όπσο πεξηζηαηηθά 

εμαθάληζεο) 

• Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο πνπ πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο  

 

 

Η ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 

Τα παηδηά ζε κία θξίζε έρνπλ αλάγθε νη ελήιηθεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 

θξνληίδα ηνπο λα δηαηεξνύλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία, επνκέλσο ε 

ζηήξημε ηνπ εαπηνύ είλαη ζε πξώηε πξνηεξαηόηεηα. 

 

Γη’ απηό ην ιόγν, είλαη ζεκαληηθή: 

 

 Η απνδνρή όηη ην ηξαγηθό γεγνλόο έρεη πιήμεη θαη εκέλα ηνλ ίδην  

 Η αλαγλώξηζε ησλ ςπρηθώλ θαη ζσκαηηθώλ δπλάκεώλ κνπ (πγηεηλή δηαηξνθή, 

μεθνύξαζε, πεγέο ραιάξσζεο) 

 Να παίξλσ απόζηαζε από θαηαθιπζκηαία ζπλαηζζήκαηα 

 Να αλαδεηώ ππνζηήξημε από ζπλαδέιθνπο θαη εηδηθνύο (Δζληθή Τειεθσληθή 

Γξακκή SOS 1056)  

 

 

Τν Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ ιεηηνπξγεί:  



 

- ηελ Δζληθή Τειεθσληθή Γξακκή γηα ηα Παηδηά SOS 1056. Η Γξακκή, ε 

νπνία ζηειερώλεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη 

ςπρνιόγνπο, παξέρεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή 24 ώξεο ην 

24σξν, 365 εκέξεο ην ρξόλν, αλώλπκα θαη δσξεάλ. 

 

- Τν ‘Σπίηη ηνπ Παηδηνύ’: Κέληξν Ηκέξαο Δμαηνκηθεπκέλεο Παξνρήο 

Υπεξεζηώλ Χπρηθήο Υγείαο ζε Παηδηά θαη Δθήβνπο 

• Είλαη κία εηδηθεπκέλε ππεξεζία, κνλαδηθή ζηελ Ειιάδα θαη πξσηνπνξηαθή ζε 

Επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν.  

• Σηειερώλεηαη από εμεηδηθεπκέλε δηεπηζηεκνληθή ζεξαπεπηηθή Οκάδα, ε νπνία 

απαξηίδεηαη από παηδνςπρηάηξνπο, θιηληθνύο ςπρνιόγνπο, ινγνζεξαπεπηέο, 

εξγνζεξαπεπηέο θαη εηδηθνύο παηδαγσγνύο 

• «Τν Σπίηη ηνπ Παηδηνύ» παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:  

• Έγθαηξε παξέκβαζε - αμηνιόγεζε - ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. 

• Δηάγλσζε θαη ζεξαπεία όινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ παηδνςπρηαηξηθώλ 

πξνβιεκάησλ. 

• Σπκβνπιεπηηθή ζε γνλείο, θξνληηζηέο θαη ινηπά πξόζσπα αλαθνξάο. 
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