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POVZETEK  

Magistrsko delo obravnava šolski pristop, ki upošteva spoznanja o travmi. Travma predstavlja 
velik problem družbe, saj se velik del populacije vsaj enkrat v življenju sreča s težko travmatično 
izkušnjo. Zaradi številnih negativnih posledic, ki jih travma lahko pusti na posamezniku, pa se v 
tujini poudarja pomen pristopa, ki upošteva spoznanja o travmi. Šole bi morale v svoj sistem 
vključiti ta pristop, saj bi s tem lahko podprle učence na poti okrevanja od travme ter preprečile 
retravmatizacijo. 

V teoretičnem delu smo opredelili pojem travme, vrste travm ter opisali faze spoprijemanja s 
travmatskim dogodkom. Predstavili smo nekaj najpogostejših odzivov otrok na travmatske 
dogodke v različnih starostnih obdobjih ter poleg pripisali nekaj možnih načinov pomoči. Sledi 
predstavitev pristopa, ki upošteva spoznanja o travmi ter primerjava tega pristopa s 
tradicionalnim pristopom do travme. Predstavili smo, zakaj bi bil ta pristop v šoli koristen in 
kako se ga lahko vključi v šolo kot celoto. Na koncu pa smo opredelili sekundarno travmo in 
njene učinke na posameznika. 

Empirični del raziskave temelji na kvalitativnem pristop. Raziskovali smo, kakšno je poznavanje 
travme med različnimi kadri v šoli, v kolikšni meri poznajo simptome travme in jih tudi 
prepoznajo. Zanimalo nas je, kako na šoli ukrepajo v primeru travme. Poleg tega smo ugotavljali, 
če poznajo pristop s travmo seznanjene šole. Zanimalo nas je tudi, če se intervjuvanci soočajo s 
sekundarno travmo in kako ukrepajo ob pojavu le-te. Raziskava ugotavlja, da so intervjuvanci v 
splošnem seznanjeni s pojmom travma. Večji del intervjuvancev trdi, da na podlagi spremembe 
vedenja prepozna travmatiziranega učenca, vendar zaradi pomanjkanja znanja pogosto občutijo 
stisko pri iskanju ustreznega načina pomoči temu učencu. Čeprav večina intervjuvancev občuti 
stisko pri delu s travmatiziranimi učenci, pa so mnenja glede potrebe po pristopu, ki upošteva 
spoznanja o travmi, deljena. Kljub temu pa so nekateri intervjuvanci izrazili zanimanje za 
dodatna izobraževanja na področju travme in dela s travmatiziranimi posamezniki. 

 

 

 

 

Ključne besede: travma; travmatski dogodek; retravmatizacija; pristop, ki upošteva spoznanja o 
travmi; sekundarna travma 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The master's degree deals with a trauma-informed school approach. Trauma is a big problem for 
society, since a large portion of the population deals with at least one adverse traumatic 
experience. Due to many negative consequences that trauma can leave on an individual, the 
importance of trauma-informed approach is emphasised abroad. Schools should implement this 
approach into their system in order to help students recover from trauma and to prevent 
retraumatization. 

In theoretical part we defined the concept of trauma, types of trauma and we described the 
phases of confrontation with a traumatic event. We presented some of the most frequent respones 
of children to traumatic events through different age periods and added some possible ways of 
help. Then follows the presentation of a trauma-informed approach and a comparison of this 
approach to a tradicional trauma approach. We presented the importance of this approach in 
school and how it can be integrated into a school system. At the end we defined a secondary 
trauma and its effects on an individual.  

The empirical part of the research is based on the qualitative approach. We studied the 
knowledge of trauma among staff at school, the extent of their knowledge about symptoms of 
trauma and their recognition of these symptoms. We were interested in how school reacts in a 
case of a trauma. Besides, we were determining whether they are familiar with trauma-informed 
approach. We were also interested in how interviewees react in a case of secondary trauma. The 
research finds that interviewees are generally familiar with the concept of trauma. The majority 
of interviewees say that they recognize traumatized student based on a change in their behavior 
but due to their lack of knowledge they have difficulties finding a suitable way to help that 
student. Even though the majority of interviewees find it difficult to work with traumatized 
students, the opinions about the necessity of a trauma-informed approach are varied. Despite this, 
some of the interviewees expressed interest in additional education about trauma and work with 
traumatized individuals. 

 

 

 

Key words: trauma; traumatic event; retraumatization; trauma-informed approach; secondary 
trauma  
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1. UVOD 

Travma je postala del naše socialne realnosti, saj se veliko število ljudi vsaj enkrat sooči s 
travmatskim dogodkom. Pomen travme se veča zaradi močnih učinkov, ki jih lahko pusti 
posamezniku in ga zaznamuje za celo življenje. Še posebej so prizadeti otroci, ki dlje časa 
doživljajo travmatske izkušnje (npr. družinsko nasilje) (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000).  

Skoraj 2/3 populacije se je v otroštvu srečalo vsaj z eno negativno izkušnjo, kot so izguba 
staršev, zloraba ali družinsko nasilje. Negativna izkušnja v otroštvu pa lahko pusti dolgotrajne 
posledice na socialnem, čustvenem in vedenjskem področju posameznika; lahko pride do 
kognitivnih okvar, težav pri nadzorovanju impulzivnosti, nadzorovanju čustev in do nizke 
samopodobe. Negativne izkušnje v otroštvu lahko zaradi vseh možnih negativnih posledic, ki jih 
pustijo na posamezniku, pomembno vplivajo tudi na njegov šolski uspeh, učne in vedenjske 
težave ter sčasoma vodijo do retravmatizirajočih izkušenj, vse pogostejših napotitev iz razreda, 
opominov, izključitev in drugih (Baker, Brown, Wilcox, Overstreet in Arora, 2016).  

Veliko izstopajočih oblik vedenja je pogosto povezanih s travmatsko izkušnjo v otroštvu. 
Pomembno vlogo pri tem ima ravno šola, saj naj bi šola omogočala pogoje za ustrezen razvoj 
učencev. S tem nosijo vsi šolski delavci večjo odgovornost pri prepoznavanju simptomov, 
povezanih s travmo in posledično s pravilnim ukrepanjem (Bell, Limber in Robinson III, 2013).  

V tujini se čedalje bolj poudarja oblikovanje s travmo seznanjenih šol, v katerih naj bi bili vsi 
zaposleni v šoli seznanjeni s travmo, njenimi simptomi in potrebami travmatiziranih 
posameznikov (Wilson, Pence in Conradi, 2013).S tem naj bi torej vsi zaposleni z ustreznim 
znanjem in pristopom podpirali travmatizirane učence in jih spodbujali na poti razvoja. 

Pristop, ki upošteva spoznanja o travmi, temelji na predpostavki, da bi moral biti šolski prostor – 
rutine, odnosi, aktivnosti – fleksibilen in prilagojen potrebam vseh otrok in mladih, še posebej 
tistih, ki nosijo posledice travmatske izkušnje (Making SPACE for learning, 2010). Sistem, ki 
upošteva spoznanja o travmi, travmatiziranim posameznikom omogoča, da se v sistemu počutijo 
varne, da okrevajo od travme ter jim nudi pomoč in podporo pri nadaljnjem razvoju na vseh 
področjih (Baker idr., 2016). 

Učitelji se lahko dnevno srečujejo z odklonilnim, nenavadnim, neprijetnim vedenjem učencev in 
pogosto ne vedo, da je tovrstno vedenje le način shajanja s travmo, ki jo je otrok doživel v 
preteklosti. Zaradi nevednosti se lahko učitelji in drugi šolski delavci na takšno vedenje pogosto 
odzovejo z neustreznim ukrepom, kot je kaznovanje, s katerim pa neustreznega vedenja 
najverjetneje ne bodo odpravili, temveč bodo otroka v najhujšem primeru le retravmatizirali. Da 
bi se temu izognili, bi bilo po mojem mnenju potrebno tudi v slovenskih šolah šolske delavce, ki 
so dnevno v stiku z velikim številom učencev, ustrezno seznaniti s travmo – z znaki in simptomi 
travme, z vplivom travme na razvoj otrok in na ustrezen pristop, ki temelji na spoznanjih o 
travmi. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV POJMOV 

2.1.1 Stres 

Stres je definiran kot fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša 
prilagoditi potencialno škodljivim ali ogrožajočim dejavnikom, ki se imenujejo stresorji. Stresor 
je dogodek, oseba ali predmet, ki ga posameznik lahko doživi kot stresni element, ki lahko za 
trenutek poruši njegovo ravnovesje, posledica tega pa je stresna reakcija (Jeriček Klanšček in 
Bajt, 2015). Gre za miselni, čustveni, telesni in vedenjski odziv na stresorje (Lavrič in Štirn, 
2016). 

Stresorji so lahko: 

• notranji – npr. žalost, strah, skrbi, občutek nemoči in  

• zunanji – npr. spraševanje v šoli, preizkusi znanja, gost promet (Jeriček Klanšček in Bajt, 
2015). 

Stresnost neke situacije pa ni enaka za vse ljudi, ampak je odvisna od posameznikove osebnosti, 
starosti, izkušenj, vrednost, prepričanja, okoliščin, energetske opremljenosti,okolja, v katerem 
živi in drugih dejavnikov. Tako bo določen dogodek na nekoga deloval negativno, na drugega pa 
kot spodbuda v življenju (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). 

Stres lahko pomembno pomaga pri spoprijemanju s preizkušnjami in nas spodbudi k večji 
učinkovitosti, nas motivira k pozitivnim spremembam in izboljša našo zbranost. Po drugi strani 
pa so lahko posledice kroničnega in travmatskega stresa različne bolezenske težave, anksioznost, 
težave s spanjem idr. (Lavrič in Štirn, 2016; Wolpow, Johnson, Hertel in Kincaid, 2009).  

Stres je lahko akuten (kratek in težek) ali kroničen (traja dlje časa). Ko posameznik ali skupina 
ljudi ni več zmožna ustreznega spoprijemanja s stresom, lahko nastopi travma. Travma je skupen 
izraz, ki predstavlja nezmožnost posameznika ali družbe  na ustrezen in zdrav način (fizično, 
čustveno in mentalno) odgovoriti na akuten ali kroničen stres. S travmo poimenujemo dogodek, 
ki presega in posledično ogroža zdravje žrtve in skupine ljudi okoli nje (Wolpow idr., 2009). 

Travmatski stres je odziv na travmatski oziroma hudo stresni dogodek (Lavrič in Štirn, 2016). 

2.1.2 Travmatski dogodek 

»Travmatski dogodek je dogodek oziroma situacija, v kateri posameznik doživi (resno) grožnjo 
za svoje življenje ali varnost (fizično in čustveno) ali za življenje ali varnost drugih ljudi. Ob tem 
doživlja močna čustva, ga je strah, čuti, da je nemočen in ranljiv. To vpliva na njegovo celostno 
delovanje v trenutnem položaju ali pozneje.« (Lavrič in Štirn, 2016). 

Za travmatske dogodke je značilno, da so negativni, nepredvidljivi, nenadni in jih je zelo težko 
nadzorovati. Gre za izjemno ogrožajoč dogodek, katerega posameznik ni sposoben obvladovati, 
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pri udeleženih posameznikih povzroči dezorganizacijo psihološko-fizioloških odgovorov, 
čustveno prizadetost in moteno vsakodnevno delovanje (Lavrič in Štirn, 2016). 

Stvarne razsežnosti travmatskega dogodka ponavadi presegajo običajna stresna doživetja in pri 
večini ljudi povzročajo grozo, trpljenje in psihofiziološke motnje (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Travmatski dogodki so lahko: 

• enkratni – npr. prometna nesreča, naravne nesreče, poškodbe, smrt bližnjih; 

• ponavljajoči se dogodki – npr. ponavljajoče pretepanje otrok, zlorabe;  

• dlje časa trajajoči dogodki – npr. izkoriščanje, zlorabljanje, različne oblike telesnega in 
duševnega nasilja (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). 

Stresni dogodek je lahko pozitiven in deluje spodbujevalno, medtem ko gre pri travmatskem 
dogodku za negativen in nasilen dogodek, ki povzroči duševno rano in jo spremlja čustveni šok 
(Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). A. Mikuš Kos inV. Slodnjak (2000) navajata, da je glavna 
razlika med travmatskim in stresnim dogodkom v naravi in intenziteti dogodka. Večina 
travmatskih dogodkov se zgodi nepričakovano in nenadno, zato je tudi njihov rušilni psihični 
učinek večji (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Najpogostejši travmatski dogodki so: 

• prometne nesreče,  

• nezgode,  

• otrok je žrtev telesnega napada,  

• ranjen otrok,  

• telesno trpinčenje otroka,  

• spolna zloraba otroka,  

• življenjsko nevarne bolezni ali težki zdravniški posegi,  

• družinsko nasilje,  

• naravne katastrofe,  

• tehnološke katastrofe,  

• ugrabitev,  

• vojna dogajanja, otrok je priča nasilju, poškodovanju, posilstvu, umoru, samomoru 
(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

2.1.3 Travmatsko doživetje 

»Travmatsko doživetje je nepričakovano doživetje izjemno ogrožajoče situacije, ki poruši 
otrokove obvladovalne sposobnosti in zmogljivosti in povzroči občutek popolne nemoči.« 
(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str.12).  

A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) poudarjata, da doživetje istega travmatskega dogodka pri 
vseh otrocih ni enako, temveč je odvisno od posameznikovih značilnosti odzivanja, od pomena, 
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ki ga ima dogodek za posameznika, in od drugih dejavnikov. »Izjemno ogrožajoči in grozoviti 
dogodki ne povzročajo nujno psihične travme pri otroku; npr. če se otrok ne zaveda nevarnosti. 
Možno je, da otroka travmatizira dogodek, ki po splošni presoji ni travmatski, ima pa tak pomen 
v doživljanju otroka; na primer srečanje z živaljo, pred katero ima otrok fobijo.« (Mikuš Kos in 
Slodnjak, 2000, str.12). 

T. Samec in V. Slodnjak (2001) trdita, da je travmatsko doživetje odvisno od otrokovega 
razumevanja dogodka, od pomena, ki ga ima dogodek za otroka, od njegovih značilnosti 
odzivanja in od drugih lastnosti. »Idiom travmatsko doživetje v strokovni literaturi običajno 
označuje doživljaj izjemno ogrožajoče situacije, ki ga spremljajo občutki hudega strahu, groze in 
telesne reakcije, ki porušijo otrokove obvladovalne sposobnosti ter zmogljivosti in povzročijo 
občutek popolne nemoči.« (Samec in Slodnjak, 2001, str.8). 

2.1.4 Psihična travma 

Pojem predstavlja blažje in intenzivnejše, kratkotrajne in dolgotrajne reakcije na izjemno 
ogrožajoč dogodek (Samec in Slodnjak, 2001). Gre za poseben odnos med posameznikom in 
okoljem; človek ga zazna kot dogajanje, ki je hudo ogrožajoče in presega njegove obrambne ali 
obvladovalne zmožnosti (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Značilnosti psihične travme so: 

• izjemno ogrožajoč dogodek,  

• nesposobnost obvladovanja,  

• čustvena prizadetost (huda tesnoba),  

• moteno vsakodnevno delovanje (socialni odnosi, moteno vedenje) (Mikuš Kos in 
Slodnjak, 2000). 

2.2 VRSTE TRAVM 

Za opredelitev travmatskih izkušenj obstaja več kriterijev in posledično več definicij ter delitev 
travm. V preteklosti so se za opredelitev travmatske izkušnje uporabljali kriteriji, ki so bistveni  
pri diagnozi potravmatske stresne motnje (PTSM, angl. posttraumatic stress disorder), v četrti 
izdaji Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV) (American Psychiatric 
Association, 1994). »Ti kriteriji zahtevajo, da je posameznik izkusil, bil priča ali je bil soočen z 
dogodkom ali dogodki, ki so vključevali dejansko ali grozečo smrt, ali resno poškodbo ali pa 
grožnjo telesni integriteti sebe in drugih.« (Cvetek, 2009, str.13). Poleg tega naj bi bil prisoten 
občutek močnega strahu, nemoči ali groze (American psychiatric association, 1994). 

Travmatski so torej lahko tudi dogodki, pri katerih oseba samo izve za dogodke, ki so se zgodili 
drugi bližnji osebi (npr. težka nesreča ali poškodba družinskega člana). Med seksualne travme 
pri otrocih se tako prištevajo tudi razvojno neustrezne spolne izkušnje brez nasillja ali poškodb 
(Cvetek, 2009). 
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E. Carlson in C. Dalenberg (2000) navajata, da je travmatski dogodek vsak dogodek, nad katerim 
oseba nima nadzora,  je ekstremno negativen ter je nenaden in nepredvidljiv. 

Ena izmed delitev travm, ki se je izoblikovala v sodobnem času, je delitev travm na travme z 
velikim T, ki dosegajo kriterij za PTSM, opredeljen v DSM-IV (dejanska smrt ali grožnja 
življenju ali telesni integriteti), ter na travme z malim t, ki tega kriterija ne dosegajo (Cvetek, 
2009). 

Substance abuse and mental health services administration (v nadaljevanju SAMHSA) opisuje 
individualno travmo kot posledico dogodka ali vrsto dogodkov ali situacij, ki jih posameznik 
doživi kot fizično ali čustveno škodljive bodisi kot grožnjo življenju in ima trajajoče škodljive 
učinke na posameznikovo delovanje ter njegovo mentalno, fizično, socialno, čustveno in 
duševno zdravje (SAMHSA, 2014; Thompson-Lastad idr., 2017).  

Bell, Limber in Robinson III (2013) pa travmo delijo na akutno travmo in kronično travmo, pri 
čemer National child traumatic stress network (v nadaljevanju NCTSN) definira akutne travme 
kot dogodke, ki se zgodijo ob določenem trenutku na določenem mestu in so kratkotrajajoči 
(Bell idr., 2013).  

Terr (1991) poimenuje akutno travmo z imenom Tip 1 (ang. Type I) in jo opiše kot enkraten, 
nepričakovan in nepredvidljiv dogodek. Ta vključuje naravne nesreče, prometne nesreče, izgubo 
ljubljene osebe, fizične napade in teroristične napade. Značilnosti travme tipa 1 so natančni 
spomini dogodka, iskanje razlogov in vzrokov za dogodek ter vizualne halucinacije, povezane s 
travmo. Kronična travma oziroma travma tipa 2 se pojavi, ko se določena travmatska izkušnja 
ponavlja dlje časa. Primeri takšne travme so dolgotrajna zloraba otrok, zanemarjenje otrok, 
družinsko nasilje in kronične bolezni. Značilnosti kronične travme so zanikanje, disociacija in 
bes (Terr, 1991; Bell idr., 2013). 

M. Rus Makovec (2003) travmatske izkušnje deli na neosebne in medosebne. V skupino 
neosebnih travm spadajo naravne katastrofe, kot so poplave, potresi, požari idr., in jih ne 
povzročajo ljudje drugim ljudem. Takšne nesreče žrtve soočajo z ekstremnim strahom, z grožnjo 
smrti in z uničenjem fizične integritete ljudi. Druga oblika travme je medosebna travma, ki se 
lahko dogaja v okviru našega intimnega kroga odnosov in tudi zunaj njega. Med slednje spadajo 
telesni napad, posilstvo, razne oblike političnega nasilja, diskriminacije in vojne (prav tam). M. 
Avtorica meni, da so medosebne travme najbolj problematične in povzročijo v posameznikovi 
duševnosti največ škode. Še posebno škodljivi so tisti travmatski dogodki, ki jih otroci doživijo v 
zgodnjih razvojnih obdobjih v zvezi z ljudmi, na katere so bolj navezani, saj otroci še nimajo 
dobro razvitih obrambnih mehanizmov pred stresom (Rus Makovec, 2003). 

Definicij travm je veliko, pri vseh pa je skupno bistvo, da gre pri travmi za nepričakovan, 
enkratni težji dogodek, na katerega posameznik ni pripravljen in nanj ne zna odreagirati. Ob tem 
dogodku posameznik občuti grožnjo sebi ali svojim bližnjim osebam, kar vpliva na njegovo 
funkcioniranje. 
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Travma je široko razširjen in škodljiv javnozdravstveni problem. Pojavi se kot rezultat nasilja, 
zlorabe, izgube, naravne katastrofe, vojne in drugih čustveno škodljivih izkušenj. Prizadene 
lahko kogarkoli, ne glede na starost, spol, socioekonomski status, raso, etničnost ali spolno 
orientiranost (SAMHSA, 2014). 

Travmatski dogodki predstavljajo težko breme za posameznika, družine in družbo, poleg tega 
predstavljajo izzive za javne institucije in storitvene sisteme. Kljub temu da bodo nekateri 
posamezniki, ki so doživeli travmatsko izkušnjo, nadaljevali s svojim življenjem brez 
dolgotrajnih negativnih posledic, bodo drugi imeli več težav zaradi odzivov na travmatski stres. 
Travmatske izkušnje lahko vodijo do kroničnih bolezni in vedenjskih motenj. Nerazrešena 
travma bistveno poveča tveganje za pojav duševnih motenj in zlorabo snovi (droge, alkohol idr.) 
(SAMHSA, 2014). 

2.3 FAZE SPOPRIJEMANJA S TRAVMATSKIM DOGODKOM 

»Po travmatski izkušnji gremo običajno v krajšem ali daljšem časovnem obdobju skozi štiri faze 
odziva, v katerem se soočamo z različnimi posledicami. Trajanje posameznih faz je odvisno od 
posameznika, okoliščin dogodka ter pomoči in podpore, ki smo ju deležni po dogodku.« (Lavrič 
in Štirn, 2016, str. 30).  

Tabela 1: Odzivi na travmatske dogodke 

  Pol leta   Eno leto 
Travmatski 

dogodek 
Faza šoka Faza 

zanikanja in 
podoživljanja 

Faza 
predelave 

Faza 
vključitve 
izkušnje 

 

Nesreča, 
katastrofa 

Normalni 
akutni stresni 

odzivi 

Normalni 
potravmatski 
stresni odzivi 

  Potravmatska 
stresna 
motnja 

 

Travmatski dogodek: med travmatskim dogodkom večina ljudi ostane prisebna in zbrana, kar jim 
omogoči, da se odzovejo tako, da se zaščitijo pred nevarnostjo (Lavrič in Štirn, 2016). 

Faza šoka: v tej fazi se ljudje začnejo zavedati, kaj bi se jim lahko zgodilo (»pride za njimi«). Za 
to fazo sta značilna intenziven čustveni odziv in z njim povezan odziv telesa. Prisoten je močen 
strah, povečana je budnost in aktiviranost telesa, saj je telo pripravljeno na odziv na nevarnost. 
Pojavijo se motnje spanja in prehranjevanja, mišična napetost in nemir. Pogoste so intenzivne 
misli na travmatski dogodek. Vedenje v fazi šoka je različno, nekateri delujejo neprizadeto, brez 
odziva, nekateri lahko jočejo, nekateri se smejijo in tako naprej. Faza lahko traja nekaj minut, ur 
ali dni. V tej fazi se izrazijo trdno ukoreninjeni mehanizmi preživetja. Pomembno je, da je 
posamezniku v fazi šoka zagotovljena varnost, razumevanje in toplina (Lavrič in Štirn, 2016). 
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Faza zanikanja in podoživljanja: v tej fazi se izmenjujejo obdobja zanikanja in podoživljanja 
dogodka. Posameznik lahko v nekem trenutku odmisli travmatski dogodek in se zdi, kot da je že 
mimo, v naslednjem trenutku pa ponovno podoživi dogodek in se počuti, kot da je »na tleh«. 
Značilni so utrujenost, brezvoljnost, bolečine v sklepih in mišicah, težave s spanjem, večja 
razdražljivost idr. Za to fazo je značilno, da se posameznik bori proti temu, da bi si priznal, kaj je 
doživel, želi si, da se dogodek ne bi zgodil (Lavrič in Štirn, 2016).  

Faza predelave: postopoma se vrača občutek varnosti, telo se umirja, vrača se zanimanje za 
vsakdanje življenje in okolje. Ljudje imajo ponovno več energije, vračajo se k svojemu 
običajnemu življenjskemu ritmu. Travmatska izkušnja ne usmerja več njihovega življenja 
(Lavrič in Štirn, 2016). 

»V fazo predelave vstopimo v stiski spoprijemanja s posledicami travmatske izkušnje, proti 
koncu tega obdobja pa sprejmemo 'brazgotine', ki so ostale.« (Lavrič in Štirn, 2016, str.31). 
Avtorici navajata, da ob koncu te faze ljudje lahko razmišljajo in se pogovarjajo o dogodku, ne 
da bi jih pri tem preplavila močna čustva. Spomin na dogodek ni več boleč in jih ne vznemirja 
tako kot v prvih dneh po njem. 

Levine in Frederick (2015) pa trdita, da za ozdravitev travme ni potrebno na plano vleči starih 
spominov in podoživljati čustvene bolečine, saj lahko huda čustvena bolečina celo povzroči novo 
travmo. Za osvoboditev od simptomov travme in strahov je potrebno prebuditi globoke 
fiziološke vire in jih zavestno uporabiti. Travmatskih simptomov namreč ne povzroča sprožilni 
dogodek sam, temveč izhajajo iz zamrznjenega ostanka energije, ki ni bila razrešena in 
sproščena. »Ta ostanek ostaja ujet v živčnem sistemu, kjer lahko povzroča razdejanje v našem 
telesu in duhu.« (Levine in Frederick, 2015, str. 24). Nenavadni simptomi PTSM se razvijejo »..., 
ko ne moremo dokončati procesa zamrznitve in zatem prehoda iz negibnosti v gibanje.« (Levine 
in Frederick, 2015, str. 24). Avtorja predstavita teorijo s primerom ogrožene antilope. »Ogrožen 
človek (ali antilopa) mora sprostiti vso nakopičeno energijo, ali pa bo postala žrtev travme. Ta 
odvečna energija ne bo kar odšla. Vztraja v telesu in pogosto povzroči oblikovanje 
najrazličnejših simptomov, denimo tesnobe, depresije ter psihosomatskih in vedenjskih težav. Ti 
simptomi so način, kako lahko organizem vsebuje (ali zadržuje) nesproščeni ostanek energije.« 
(Levine in Frederick, 2015, str. 25).  

Faza vključitve izkušnje: travmatska izkušnja je vključena v perspektivo posameznikovega 
življenja, uporabljena je kot novo izhodišče za življenje v prihodnosti (Lavrič in Štirn, 2016).  

Levine in Frederick (2015) navajata, da lahko enako močna energija, ki ustvari simptome 
travme, ob ustrezni uporabi preobrazi travmo in pozitivno vpliva na posameznikovo zdravje, 
mojstrstva in modrost. »Razrešena travma je velik dar, saj nas povrne v naravni svet plimovanja, 
harmonije, ljubezni in sočutja.« (Levine in Frederick, 2015, str.25). 
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2.4 ODZIVI NA TRAVMATSKE DOGODKE 

Odziv na travmatske dogodke poteka na telesni, čustveni, miselni in vedenjski ravni (Lavrič in 
Štirn, 2016). 

• Telesni znaki in odzivi 

Pogosto so prisotni potreba po uriniranju, drgetanje, tresenje in mišična napetost. Značilno je tudi 
razbijanje srca in močno potenje. Lahko se pojavljajo bruhanje, bolečine v trebuhu, driska, 
vrtoglavica in izguba zavesti. Prve dni po dogodku je telo budnejše in zelo aktivno, temu pa sledi 
utrujenost, bolečine v mišicah in sklepih idr. (Lavrič in Štirn, 2016). 

Drugi telesni odzivi so še težave z dihanjem, občutek šibkosti, bolečine v prsnem košu ali hrbtu, 
glavobol, občutek »cmoka« v grlu idr. (Lavrič in Štirn, 2016). 

Levine in Frederick (2015) trdita, da travma v posamezniku vzbudi biološki odziv, ki mora biti 
nepretrgan, sicer lahko povzroči občutek nelagodja, ki lahko sega od rahle nesproščenosti do 
popolnoma hromečega občutja. »Da bi organizem lahko zaključil svoj biološki in pomembni tok 
delovanja, zahteva spontano tresenje in drgetanje, ki ga vidimo vsepovsod v živalskem svetu« 
(Levine in Frederick, 2015, str.38). Problem je, da medicina na travmo gleda kot na bolezen in 
vse prepogosto poskuša zatreti ta naravni proces sproščanja energije s pomočjo zdravil ali 
drugimi dejanji, s čimer se lahko izkrivlja prirojena zmožnost samoregulacije. Zdravila lahko 
telesu preprečujejo, da samo najde ravnovesje, ko pride do stresa. »Če tem ujetim energijam ni 
omogočeno, da bi se premaknile, in če travma postane kronična, potem lahko terja veliko časa 
in/ali energije, da osebi povrnemo ravnovesje in zdravje.« (Levine in Frederick, 2015, str.37).  

• Znaki in odzivi, povezani z mišljenjem 
o Zmanjšana sposobnost za logične ocene in odločitve, 
o zmanjšana sposobnost videti druge načine ravnanja, 
o težave pri računanju, 
o zmanjšana objektivnost, 
o zmanjšana koncentracija, 
o dezorientiranost in notranja zmedenost, 
o težave s spominom, 
o nočne more ali prebliski dogodka, 
o nenehno vsiljevanje neprijetnih misli na dogodek (Lavrič in Štirn, 2016). 

 

• Znaki in odzivi, povezani s čustvi 
o Nekateri se počutijo herojsko, neranljivo, so polni energije,  
o drugi se počutijo apatično, ravnodušno, izgubijo zanimanje za vse stvari,  
o zaskrbljenost, strah,  
o razdražljivost, nemir, občutljivost,  
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o evforični občutki hvaležnosti zaradi preživetja 
o jeza,  
o občutki krivde,  
o zanikanje čustev,  
o pretirana skrb za varnost drugih (Lavrič in Štirn, 2016). 

 

• Znaki in odzivi, povezani z vedenjem 
o Težave v komunikaciji, nemozmožnost izražanja z govorom ali pisanjem,  
o hiperaktivnost,  
o zmanjšana učinkovitost,  
o izbruhi jeze,  
o nezmožnost počivati, se sprostiti,  
o jok,  
o izogibanje situacijam, krajem, osebam in drugim okoliščinam, ki spominjajo na 

dogodek,  
o odmik v odnosih z drugimi (Lavrič in Štirn, 2016). 

 

2.4.1 Odzivi otrok in mladostnikov na travmatski dogodek 

»Otroci se odzivajo na težke dogodke z nevropsihološkimi procesi, ki povzročajo motnje na 
področju telesnega delovanja, čustvovanja, vedenja, mišljenja in obvladovanja življenjskih 
nalog. Odzivi so različni glede na pojavno obliko, intenziteto in trajanje.« (Mikuš Kos in 
Slodnjak, 2000, str.13).  

Težke prizadetosti in dolgotrajne motnje so pogostejše po izredno ogrožajočih dogodkih, ki so 
jih povzročili ljudje. Bližje, kot je otroku povzročitelj ogrožajočega dogodka, večji je travmatski 
udarec, zato je družinsko nasilje v psihološkem smislu najhujše (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Odziv na travmatsko doživetje je odvisen od otrokove psihične strukture, njegovega 
temperamenta, njegove občutljivosti in zmogljivosti obvladovati nesreče, od razumevanja 
nevarnosti dogodka in od osebnega pomena dogodka za otroka. Ti in drugi dejavniki vplivajo na 
otrokovo osebno doživetje in na njegov odziv (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Zaradi svoje intenzitete, nenadnosti in presenečenja travmatski dogodek običajno v prvi fazi 
povzroči zlom otrokovih obvladovalnih sposobnosti, zaradi česar se pojavijo občutki groze, 
nemoči in nebogljenosti (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

Zatem se pojavijo znaki čustvene prizadetosti in dezorganizacije, ki lahko trajajo nekaj dni do 
nekaj tednov. Dogodek in doživetje za vedno ostaneta zapisana v spominu, zato lahko pride do 
občasnih ponavljanj težav tudi potem ko si otrok opomore od travmatskega doživetja (Mikuš 
Kos in Slodnjak, 2000). 
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Nekatera travmatska doživetja pa lahko pustijo dolgotrajne posledice, med katerimi so 
najpogostejše potravmatske stresne motnje. Travmatski dogodki lahko pri nekaterih otrocih 
pustijo dolgotrajne in zelo mučne posledice, ki povzročajo otrokovo trpljenje in motnje telesnega 
ali socialnega delovanja. Med dolgotrajne posledice pa spadajo tudi uživanje drog, nasilno 
vedenje, napadi panike, spremembe osebnosti idr. (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

A. Mikuš Koš idr. (2017) trdijo, da se podoba travmatske prizadetosti v različnih starostnih in 
razvojnih obdobjih različno prikazuje, zato se tudi način potrebne pomoči v teh obdobjih 
razlikuje. Avtorji so zato navedli nekaj najpogostejših znakov in simptomov travme ter načinov 
pomoči po posameznih starostnih obdobjih: 

a) Najpogostejši znaki travme pri otrocih, starih od 6 do 10 let: 

Tabela 2: Najpogostejši znaki travme pri otrocih, starih od 6 do 10 let 

NAJPOGOSTEJŠI ZNAKI NAČIN POMOČI 

Vznemirljivi slikovni in zvočni spomini na 
dogodek 

Otroku dati možnost in mu pomagati, da izrazi 
svoja čustva, povezana s travmatskim 
dogodkom (z besedami, z risbo), a nikakor se 
ga ne sme siliti v izražanje 

Strahovi, izzvani s travmatskimi opomniki Opremiti ga z besednjakom za izražanje čustev 
Strah pred ponovitvijo dogodkov Razumevajoče poslušanje in pozitivni 

komentarji 
Strah pred situacijami, ki spominjajo na 
dogodek 

Izražanje empatije in razumevanje otrokovih 
težav 

Strah ostati sam, biti ločen od staršev Pomirjanje otroka ob vznemirjenosti 
Splošna zaskrbljenost Pomoč pri obvladovanju agresivnega vedenja 

in drugih nezaželenih oblik vedenja, ki 
sprožajo negativne reakcije otrok in odraslih 

Strah za lastno varnost Pomoč pri obvladovanju dražljajev, ki 
spominjajo na dogodek (izogibanje dražljajem, 
navajanje nanje) 

Velika zaskrbljenost za člane družine Pojasnjevanje normalnosti in prehodnosti težav 
Ponavljanje opisa dogodka z risbo in 
pripovedovanje ali ponavljanje dogodka z igro 
(travmatska igra) 

Zmanjševanje zaskrbljenosti otroka z 
realističnimi informacijami 

Vedenjske spremembe Pogovor z otrokom o tem, kako si lahko 
pomaga 

Pogosti jok in napadi jeze Spodbujanje k aktivnosti 
Motnje spanja (težko zaspi, ponoči se prebuja, 
ima nočne more) 

Omogočanje odločanja in aktivne udeleženosti 
pri dejavnostih, v katere je vključen 
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Telesne težave in skrb za zdravje Spodbujanje in omogočanje, da prevzema 
atkivno vlogo v svojem okolju 

Težave s pozornostjo Zahteve, da izpolnjuje svoje obveznosti (ob 
upoštevanju njegovih zmogljivosti) 

Težave s spominom Pohvala ob napredku in izražanje priznanja za 
njegova prizadevanja za obvldovanje težav 

Težave pri učenju  
Pasivnost 
Občutja odgovornosti in krivde 
Stopnjevanje predhodnih motenj 

 

b) Najpogostejši znaki travme v obdobju preadolescence in adolescence:  

 

Tabela 3: Najpogostejši znaki travme v obdobju preadolescence in adolescence 

NAJPOGOSTEJŠI ZNAKI NAČIN POMOČI 

Vsiljivi zvoki in slike (flash back), ki 
spominjajo na dogodek 

Zagotavljanje čustvene podpore in spodbujanja 
upanja 

Velika občutljivost za pomnike Omogočanje otroku ali mladostniku, da 
razume svoja čustva in doživljanje in se zave 
njihove normalnosti 

Telesne težave (glavoboli, bolečine v prsih, v 
trebuhu) 

Opremljanje z besednjakom za izražanje čustev 

Strahovi, anksioznost Spodbujanje pogovora o sedanjosti – 
dogajanju, doživljanju, skrbeh, težavah 

Depresivnost Priložnosti za aktivnosti 
Pasivnost in vloga žrtve Spodbujanje druženja z vrstniki 
Izguba zanimanja za običajne mladostniške 
dejavnosti 

Omogočanje samostojnosti 

Občutja ponižanja in sramu Omogočanje odločanja in aktivne vloge v 
dogajanjih, v katera je vključen 

Zaskrbljenost zaradi lastnih strahov in drugih 
čustvenih reakcij, občutek nenormalnosti 

Vključevanje v formalno in neformalno 
izobraževanje 

Občutek odtujenosti in osamljenosti Spodbujanje k prosocialni dejavnosti 
(prostovoljsko delo pri pomoči drugimv stiski) 

Samemu sebi škodljivo vedenje Zahteva po izpolnjevanju delovnih, socialnih, 
šolskih in drugih nalog 
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Razdražljivost v odnosu do vrstnikov, odraslih, 
izbruhi jeze 

Pogovori z mladostniki o njihovih morebitnih 
radikalnih odločitvah (npr. Odhod v drugo 
državo, povratek v svojo regijo) 

Upornost in agresivno vedenje Skupinski pogovori o sedanjih težavah in 
možnih rešitvah 

Tvegano vedenje Individualni in skupinski pogovori o strategijah 
prenašanja in obvladovanja težav in krepitvi 
psihične odpornosti 

Želje in načrti za maščevanje Skrb za pridobivanje zdravih življenjskih 
navad 

Zatekanje k drogam Pomoč ob kriznih okoliščinah, povezanih z 
mladostniškim obdobjem ali zunanjimi 
dogodki 

Učne in druge težave v šoli  
Spremenjena podoba in doživljanje sveta, 
radikalne spremembe stališč in vrednot 
Pesimistični pogledi na prihodnost 
Pospešeno psihično dozorevanje in prezgodnji 
prehod v odraslo dobo 

 

Odzivi na travmatske dogodke pogosto vključujejo anksioznost, nervoznost, žalost ali depresijo, 
kar lahko neposredno vpliva na uspeh učencev v šoli. Izpostavljenost nasilju lahko vodi do:  

• znižane IQ vrednosti in slabše bralne sposobnosti,  

• nižjega povprečja ocen,  

• večje odsotnosti od pouka,  

• nižjega povprečja uspeha na maturi in  

• primanjkljajev na področju pozornosti, abstraktnega mišljenja, dolgotrajnega spomina in 
verbalnega izražanja (Jaycox, Morse, Tanielian in  Stein, 2006). 

»Večina otrok in mladostnikov se na travmatski dogodek odzove z normalnimi odzivi na 
nenormalen dogodek. Pri nekaterih pa sta občutljivost in tveganje za njihovo stisko večja in 
trajnejša.« (Lavrič in Štirn, 2016, str.49). Dejavniki ranljivosti so: 

• neposredna izpostavljenost nasilju,  

• otrok se sooča z izgubo (smrt staršev, sorojencev, prijateljev itn.),  

• otrok doživlja kroničen stres (izguba doma, selitev),  

• otrok ima izkušnjo izpostavljenosti travmatskim dogodkom v preteklosti,  

• motnje duševnega zdravja v družini in s tem povezane težave,  
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• pomanjkanje ustrezne podpore v družini ali pri skrbnikih (Lavrič in Štirn, 2016). 

2.5 OBRAMBNI MEHANIZMI 

Obrambni mehanizmi imajo pomembno funkcijo pri ohranjanju osebnostnega ravnovesja. Nujni 
so za naše normalno delovanje, saj nam pomagajo zmanjšati anksioznost. Ko se strah in 
ogroženost v naši osebnosti močno povečata, se poruši naše psihično ravnovesje in takrat naša 
osebnost aktivira obrambne mehanizme (Lavrič in Štirn, 2016). 

»Obrambni mehanizmi niso stvar zavestne izbire. Zaradi njihovega delovanja je naša zavestna 
realnost deloma drugačna kot resnična situacija: realnost si včasih »naredimo« boljšo, kot v 
resnici je. Narava nam je z obrambnimi mehanizmi dala samodejno pomoč obvladovanja stiske.« 
(Lavrič in Štirn, 2016, str.22). 

2.5.1 Disociacija 

Disociacija je definirana kot pomanjkljiva integracija misli, občutkov in izkušenj v tok zavesti in 
spomin. Gre za normalen obrambni mehanizem, ki posamezniku omogoča, da lahko prenaša 
travmatske izkušnje, in sicer tako, da spomine, okoliščine ali občutke, ki so povezani s travmo, 
pusti izven zavestnega zavedanja (Zamir, Szepsenwol, Englund in Simpson, 2018). 

Obstajajo tudi različne definicije pojma disociacija, in ena izmed teh deli tovrstni obrambni 
mehanizem v dve popolnoma različni obliki: odklopitev in razdelitev. Pri odklopitvi gre za stanje 
ločitve od samega sebe ali od okolja, kar vključuje depersonalizacijo, derealizacijo in 
»izventelesne« izkušnje (DePrince, Chu in Visvanathan, 2006). Holmes idr. (2005) navajajo, da 
gre pri derealizaciji za spremembo v zaznavanju okolice, tako da je občutek resničnosti 
zunanjega sveta izgubljen. Depersonalizacijo razlagajo kot občutek odtujitve od samega sebe, 
poleg tega pa vključuje tudi občutek, da je posameznik zunanji opazovalec svojega telesa 
(Holmes idr., 2005). Razdelitev pa vključuje disociativno amnezijo (amnezija, ki se pojavi po 
travmatski izkušnji) in nekatere nepojasnjene nevrološke simptome, kot je paraliza; ta fenomen 
vključuje razpad informacij v kognitivnem sistemu (DePrince idr., 2006). 

Disociacija je kot obrambni mehanizem zelo pomembna pri doživljanju travmatskih dogodkov, 
ki porušijo osebno integriteto posameznika. »Gre za fenomen ločenih identitet ali osebnostnih 
stanj, z amnestičnimi ovirami, ko posameznik »preklaplja« iz enega stanja v drugega.« (Lavrič in 
Štirn, 2016, str. 25). Disociacija lahko variira od normalnih disociacijskih stanj, kot so 
sanjarjenje ali hipnoza, do ločitve od samega sebe, otopelosti, »izventelesnih« izkušenj, vse do 
ekstremnega stanja multiple motnje osebnosti (Zamir idr., 2018). 

Simptomi disociacije vsebujejo: 

• amnezijo/probleme s priklicom osebnih podatkov,  

• depersonalizacijo/občutek ločitve od samega sebe,  

• občutek nepovezanosti,  

• notranji boj o samem sebi oziroma o lastni identiteti ter 
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• vedenje kot popolnoma druga oseba (Riccio, 2017). 

Disociacija osebi pomaga, da se umakne travmi v času, ko se travmatski dogodek zgodi in s tem 
odloži integracijo travmatske izkušnje v perspektivo njenega življenja (npr. posameznik ima 
občutek, da stoji poleg samega sebe; ima občutek, kot da bi svet gledal skozi meglo; včasih se 
zgodi, da se posameznik znajde na mestu in se ne spomni, kako je prišel na to mesto). Lahko ima 
občutek, da opazuje samega sebe pri neki aktivnosti, kot da bi gledal drugo osebo. To mu 
pomaga, da ne čuti fizične ali čustvene bolečine (Lavrič in Štirn, 2016). 

Čeprav disociacija nudi takojšnjo čustveno olajšavo, lahko trdno zanašanje na ta obrambni 
mehanizem kot strategijo spopadanja s travmo ogrozi posameznika z možnostjo reviktimizacije. 
Za disociacijo je namreč značilno, da posameznik neprijetna čustva, kot sta strah in anksioznost,  
pusti izven zavesti, kar lahko vodi do ignoriranja opozorilnih znakov v potencialno nevarnih in 
nasilnih situacijah. To lahko vodi do motene zmožnosti prepoznavanja nevarnosti in 
neustreznega odzivanja v nasilnih okoliščinah (Zamir idr., 2018). 

2.6 ŠOLA IN TRAVMATSKI DOGODKI 

Travmatski dogodek v okviru šole prizadene celoten šolski sistem – učence in šolsko osebje. 
Šolo lahko travmatski dogodki zadenejo neposredno, ko se dogodek pojavi znotraj šolskega 
sistema, ali posredno, ko dogodek vpliva na delovanje šole, ni pa dejansko povezan s šolskim 
prostorom. Šola se lahko srečuje s travmatskimi dogodki na individualni ravni (smrt učenca) ali z 
dogodki, ki zadevajo večjo skupino (spolna zloraba več otrok na šoli). Včasih pa se šole lahko 
srečajo tudi z množičnimi dogajanji, kot npr. prometna nesreča šolskega avtobusa (Mikuš Kos in 
Slodnjak, 2000). 

A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) travmatske dogodke, ki lahko prizadanejo šolo, razvrstita 
takole:  

• Travmatski dogodek se zgodi v otrokovi družini, npr. smrt matere, očeta ali njegovih 
sorojencev. Dogodek prizadene otrokovo delovanje v šoli in vpliva na čustvovanje 
otrokovih sošolcev in učiteljev.  

• Individualna žrtev travmatskega dogodka je član šolskega kolektiva (samomor učitelja, 
smrt učenca, kar prizadene vse člane šole). 

• Huda nesreča se zgodi v šoli ali v okviru šolskih dejavnosti (tehnološke nesreče, 
prometne nesreče šolskih vozil, namerna nasilna dejanja, vrstniško nasilje idr.). 

• Množične tehnološke nesreče (okvara jedrske elektrarne). 

• Naravne nesreče (poplave, potresi). 

• Vojna dogajanja in posledice oboroženih konfliktov.  

Posamezniki med in po travmatskem dogodku potrebujejo ustrezno psihosocialno podporo 
oziroma oskrbo. Pomembna je podpora socialne mreže, ki jo tvorijo družina, prijatelji, sodelavci, 
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različna združenja itn. Člani socialne mreže pomagajo prizadetemu posamezniku pri okrevanju 
po travmatskem dogodku in mu dajejo občutek varnosti (Lavrič in Štirn, 2016). 

Izvajalci osnovne psihološke pomoči ob travmatskem dogodku in dolgotrajne pomoči otroku so 
osebe v družinskem okolju ter institucije in strokovne službe, ki so sestavni del otrokovega 
vsakdana. To so šole, zdravstveni zavodi, svetovalni centri in centri za socialno delo (Mikuš Kos 
in Slodnjak, 2000). 

Nerešena travma lahko na otroku pusti negativne posledice, ki vplivajo na njegov šolski in 
mentalni razvoj. Učitelji, vzgojitelji in drugi šolski delavci dnevno prihajajo v stik z učenci in 
imajo z njimi pogosto zaupljiv odnos, zato imajo šolski delavci pomembno vlogo pri okrevanju 
travmatiziranega posameznika (Bell idr., 2013). 

2.7 ŠTUDIJA »ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES« 

Študija Adverse childhood experiences je ena največjih študij, ki raziskuje povezavo med 
zlorabo in zanemarjenjem posameznikov v otroštvu ter njihovim zdravjem in socialnim stanjem 
kasneje v življenju. Izvedli sta jo organizaciji Center for diesase control and prevention (CDC) in 
Kaiser Permanente (Violence prevention, b.d.). Raziskovali so torej, kako število škodljivih 
izkušenj v otroštvu (zloraba, zanemarjanje, nasilje) vpliva na zdravstveno stanje posameznika v 
odraslem obdobju.  

Študija je potekala od leta 1995 do leta 1997 na kliniki Kaiser Permanente's San Diego health 
appraisal clinic. Podatke so zbirali v dveh serijah. V študiji je sodelovalo okoli 17000 članov 
organizacije za vzdrževanje zdravja iz Južne Kalifornije, kjer so bili deležni fizičnih preiskav. S 
študijo so preiskovali povezavo med njihovimi obremenjujočimi otroškimi izkušnjami in 
tedanjim zdravstvenim statusom in vedenjem (Felitti idr., 1998).  

V študiji so uporabili vprašalnika »Family health history questionnaire« in »Health appraisal 
questionnaire«, posebej oblikovana za moški in ženski spol. Z vprašalniki so zbirali podatke o 
zlorabi in zanemarjenju otrok, družinskih izzivih in drugih socio-vedenjskih faktorjih (Violence 
prevention, b.d.). 

Izkušnje v otroštvu, tako pozitivne kot negativne, imajo velik vpliv na prihodnost posameznika, 
na njegovo zdravje in obnašanje,zato so zgodnje izkušnje pomemben javnozdravstveni problem 
(Violence prevention, b.d.). Negativne izkušnje v otroštvu (ang. Adverse childhood experiences) 
so povezane s/z:  

• tveganim obnašanjem za zdravje,  

• kroničnimi zdravstvenimi stanji,  

• nižjim življenjskim standardom in 

• zgodnjo smrtjo (Violence prevention, b.d.).  
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V študiji so škodljive izkušnje v otroštvu kategorizirali v tri skupine: zloraba, zanemarjanje in 
družinski problemi. Vsaka kategorija se nato deli še v podkategorije. Prevalenca škodljivih 
izkušenj v otroštvu je prikazana po kategorijah (Violence prevention, b.d.). 

Tabela 4: Prevalenca oblik ACE-jev glede na spol (Violence prevention, b.d.) 

ACE kategorija Ženske (%) 
N=9,367 

Moški (%)  
N=7,970 

Skupaj (%) 
N=17,337 

ZLORABA    
Čustvena  13,1 % 7,6 % 10,6 % 
Fizična 27 % 29,9 % 28,3 % 
Spolna  24,7 % 16 % 20,7 % 
DRUŽINSKI PROBLEMI    
Mati doživlja nasilje 13,7 % 11,5 % 12,7 % 
Zloraba prepovedanih 
substanc v družini 

29,5 % 23,8 % 26,9 % 

Duševne bolezni v družini 23,3 % 14,8 % 19,4 % 
Ločitev staršev 24,5 % 21,8 % 23,3 % 
Družinski član v zaporu 5,2 % 4,1 % 4,7 % 
ZANEMARJANJE    
Čustveno zanemarjanje 16,7 % 12,4 % 14,8 % 
Fizično zanemarjanje 9,2 % 10,7 % 9,9% 

Rezultati raziskave so pokazali, da se je izmed vseh v tabeli naštetih škodljivih izkušenj največ 
otrok srečalo z zlorabo prepovedanih substanc v družini (29,5 %), sledilli pa sta fizična (27%) in 
spolna (24,7%) zloraba.  

Tabela 5: Prevalenca števila ACE-jev glede na spol (Violence prevention, b.d.) 

Število ACE-jev Ženske (%) 
N=9,367 

Moški (%) 
N=7,970 

Skupaj (%) 
N=17,337 

0 34,5 % 38,0 % 36,1 % 
1 24,5 % 27,9 % 26,0 % 
2 15,5 % 16,4 % 15,9 % 
3 10,3 % 8,5 % 9,5 % 
4 ali več 15,2 % 9,2 % 12,5 % 

Več kot polovica vseh sodelujočih v raziskavi je doživela vsaj eno škodljivo izkušnjo v otroštvu 
(Felitti idr., 1998). 

S študijo so ugotovili povezavo med škodljivimi izkušnjami v otroštvu in negativnim 
zdravstvenim stanjem kasneje v življenju. Z večanjem števila škodljivih izkušenj v otroštvu se 
veča tudi tveganje za: 
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• alkoholizem,  

• kronično obstruktivno pljučno bolezen,  

• depresijo,  

• uživanje drog,  

• bolezen jeter,  

• finančni stres,  

• nasilje nad partnerjem,  

• spolno prenosljive bolezni,  

• nagnjenja k samomoru,  

• spolno nasilje idr. (Violence prevention, b.d.). 

Dokazali so, da je izpostavljenost večjemu številu škodljivih izkušenj v otroštvu povezana z 
nižjo izobrazbo, višjo stopnjo anksioznosti in depresivnimi simptomi ter povečanim številom 
aretacij zaradi kriminala v odrasli dobi (Hébert idr., 2018). 

V nekaterih ameriških državah so še naprej nadzirali pojavnost škodljivih izkušenj v otroštvu in 
njihov vpliv na zdravje z uporabo vprašalnika, k je bil uporabljen v ACE študiji. Podatki za leto 
2010 prikazujejo, da sta skoraj 2/3 izmed 53.784 ljudi, ki so bili vključeni v obdelavo podatkov, 
v otroštvu doživeli vsaj eno škodljivo izkušnjo. Poleg tega je več kot eden izmed petih ljudi je 
doživel 3 ali več škodljive izkušnje v otroštvu (Violence prevention, b.d.). S primerjavo 
podatkov je možno razbrati, da je pojavnost škodljivih izkušenj v otroštvu še vedno visoka in se 
tekom let od izvedene ACE študije še ni zmanjšala.  

Glede na to, da so škodljive izkušnje v otroštvu pogoste in da so močno povezane z vedenjem in 
zdravstvenim stanjem posameznikov v kasnejšem obdobju, je potrebno večjo pozornost nameniti 
primarnim, sekundarnim in terciarnim preventivnim strategijam. K tem strategijam spadajo 
preprečevanje pojava škodljivih izkušenj v otroštvu, preprečevanje tveganega obnašanja kot 
odgovor na te izkušnje in pomoč pri spreminjanju tveganega obnašanja (Felitti idr., 1998).  

 

2.8 PRISTOP KI UPOŠTEVA SPOZNANJA O TRAVMI 

S travmatiziranimi posamezniki se lahko srečamo v različnih storitvenih sektorjih, npr. v 
zavodih, ki se ukvarjajo z vedenjskimi motnjami, v institucijah, ki se ukvarjajo z mladoletnimi 
prestopniki in zaporniki ter prav tako v šolskem sistemu. Javni zavodi, ki naj bi skrbeli za otroke 
in druge posameznike ter jih podpirali, pa pogosto sami nevede povzročijo travmo oziroma 
retravmatizacijo s svojim delovanjem, z uporabo prisilne prakse. Zato se danes vse bolj poudarja 
učinke travme in kako lahko storitveni sistemi pomagajo rešiti ali zmanjšati s travmo povezane 
težave (SAMHSA, 2014). To pomeni, da v svoje delovanje vključujejo pristop, ki upošteva 
spoznanja o travmi. 
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Strokovnjaki so predlagali raznolike definicije, kaj pomeni biti seznanjen s travmo, in seznam 
elementov, ki naj bi jih s travmo seznanjena praksa vsebovala. Leta 2005 je organizacija 
SAMHSA ustanovila center, imenovan National center for trauma-informed care (v nadaljevanju 
NCTIC). NCTIC je predlagal, da bi moral biti vsak sestavni del posamezne institucije seznanjen 
s travmo – njena organizacijska struktura, sistem upravljanja in njene storitve (Wilson, Pence in 
Conradi, 2013). 

To pomeni, da bi moral vsak posameznik v svoje delo vključiti osnovno razumevanje, kako 
travma vpliva na življenje posameznika. S travmo seznanjene institucije, programi in storitve naj 
bi temeljile na razumevanju ranljivosti travmatiziranih posameznikov in poznavanju sprožilcev 
travmatizacije, ki bi jih tradicionalni sistem storitev lahko povzročil in s tem žrtvam travme še 
bolj škodoval. S poznavanjem vsega tega bi lahko bili programi in storitve bolj podporni do 
žrtev, poleg tega pa bi se lažje izognili retravmatizaciji (Wilson idr., 2013; NCTIC, 2012). 

2.8.1 Zgodovina in razvoj koncepta s travmo seznanjene oskrbe 

Koncept s travmo seznanjene oskrbe se je razvijal tekom preteklih 30 let z različnimi idejami in 
novostmi. Že dolgo, preden je kdorkoli uporabil pojem »s travmo seznanjen«, so strokovnjaki in 
prostovoljci instinktivno delovali v skladu s travmo seznanjenimi metodami. Takšen način 
delovanja je bil povezan s pojavom feminističnih gibanj, s povečanim vplivom govora žrtev 
medosebnega nasilja v centrih za žrtve posilstva, s pojavom gibanj proti družinskemu nasilju v 
1970. letih in z dramatično rastjo centrov za varstvo otrok ter multidisciplinarnih timov za 
varstvo zlorabljenih otrok leta 1980 (Wilson idr., 2013). 

Z razponom vseh teh gibanj in organizacij so se v 1990. letih začele izvajati empirične raziskave 
o travmi, kako se človeška bitja odzivajo na travmatske dogodke in kako jim lahko strokovnjaki 
pomagajo pri okrevanju. Zanimanje za tovrstne raziskave se je povečalo tudi s pojavom 
posttravmatskega stresa po vietnamski vojni. Leta 1985 je bila ustanovljena organizacija 
International society for traumatic stress v Združenih državah Amerike, ki je služila kot 
izhodišče profesionalcem, ki so iskali odgovore in nasvete za pomoč za travmatizirano 
populacijio. Tekom sledečih 20ih let se je močno razširilo znanje o travmi, diagnostičnih 
kriterijih in zdravljenju potravmatske stresne motnje in drugih s travmo povezanih simptomov 
(Wilson idr., 2013). 

Koncepti s travmo seznanjene oskrbe so se začeli oblikovati leta 1998 s študijo, ki jo je 
sponzorirala SAMHSA. V študiji so strokovnjaki preučevali učinek določenih strategij in storitev 
za pomoč travmatiziranim ženskam. Poudarili so, da se morajo strokovnjaki zavedati, da lahko s 
svojim načinom dela in s svojimi strategijami škodujejo travmatiziranim ženskam, lahko 
povzročijo nove travmatske izkušnje ali vzbudijo spomine preteklega travmatskega dogodka. 
Zato so poudarili, kako pomembno je, da so vse storitvene intervencije prilagojene spolu, kulturi, 
da so seznanjene s travmo in da so specifične glede na vrsto travme. Študija je izrazila potrebo 
po s travmo seznanjeni oskrbi v odraslem svetu (Wilson idr., 2013). 



19 
 

 

Sčasoma so raznolike organizacije začele govoriti o potrebah po izboljšanju storitev za 
travmatizirane otroke, njihove družine in družbo. Začelo se je govoriti o oblikovanju s travmo 
seznanjenih storitev, namenjenih travmatiziranim otrokom in njihovim družinam(Wilson idr., 
2013). 

S travmo seznanjena oskrba se je tako začela pojavljati v otroškem in odraslem svetu, pri čemer 
so se pojavljali različni izrazi: s travmo seznanjena oskrba, s travmo seznanjena praksa, s travmo 
seznanjene institucije, s travmo seznanjeno zdravljenje, s travmo seznanjeni sistemi in s travmo 
seznanjen pristop, vsi izrazi pa so povezani s konceptom - biti seznanjen s travmo (Wilson idr., 
2013). 

2.8.2 Preobrat paradigme: Harris in Fallot 

V Washingtonu so na kliniki za duševno zdravje s procesom seznanjanja s travmo pričeli že v 
1990-ih letih. Sprva je bilo razmišljanje o travmi in njenih učinkih le ena dodatna stvar, ki so jo 
morali strokovnjaki vključiti v obravnavo uporabnikov. Tradicionalni sistemi in institucije so 
nudili posameznikom storitve, pri katerih se niso osredotočali na travmo, ki je doletela žrtve. 
Tovrstno pomanjkanje zavedanja o vlogi travme bi lahko vplivalo na neustrezno uporabo storitev 
in bi lahko z uporabo standardnih pristopov sprožilo travmatske simptome ter vodilo do 
retravmatizacije. Sčasoma pa je osredotočenje na travmo postajalo vse bolj integrirano in 
poglavitno, saj so se uporabniki dobro odzvali na način dela, ki upošteva vlogo travme in 
njenvpliva na življenje žrtev. Strokovnjaki so spoznali, da je nemogoče poslušati zgodbo 
uporabnika brez poslušanja njegove zgodbe o zlorabi (Harris in Fallot, 2001). 

Harris in Fallot (2001) navajata dve stvari, ki opredeljujeta pomen »biti seznanjen s travmo«. 
Prva je trditev, da »biti seznanjen s travmo« pomeni poznati obliko zlorabe, ki jo je v preteklosti 
doživljal ali pa jo še vedno doživlja uporabnik, s katerim dela določen strokovnjak. Informacija o 
zlorabi oziroma katerikoli vrsti travme omogoča holistično in integrirano načrtovanje zdravljenja 
(Harris in Fallot, 2001).  

Druga trditev pa je, da »biti seznanjen s travmo« pomeni razumeti vlogo nasilja in viktimizacije 
v življenju žrtev. Tovrstno razumevanje lahko uporabijo pri oblikovanju sistemov storitev, ki 
upoštevajo občutljiva področja uporabnikov in jim omogočajo lažje in učinkovitejše sodelovanje 
v postopku zdravljenja. Namen s travmo seznanjenih storitev namreč ni zdraviti simptome ali 
sindrome, ki so se pri uporabnikih pojavili po psihični ali fizični zlorabi, temveč je njihov namen 
omogočiti in nuditi storitve, ki ustrezajo njihovim specifičnim potrebam (Harris in Fallot, 2001). 

Harris in Fallot (2001) sta oblikovala filozofijo sistema, ki upošteva spoznanja o travmi. V 
svojem delu sta primerjala pogled tradicionalnega pristopa in pristopa, ki upošteva spoznanja o 
travmi, na samo razumevanje travme in poudarila temeljne razlike v pristopih. 
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Tabela 6: Primerjava tradicionalnega pristopa in pristopa, ki upošteva spoznanja o travmi (Harris 
in Fallot, 2001) 

 TRADICIONALEN PRISTOP PRISTOP, KI UPOŠTEVA 
SPOZNANJA O TRAVMI 

RAZUMEVANJE 
TRAVME 

-Travma = dogodek z velikim 
vplivom na posameznika, ki 
predstavlja dejansko smrt ali grožnjo 
smrti, resno poškodbo/škodo/grožnjo 
posameznikovi celovitosti. 
 
-Travmi sledi intenziven strah, 
občutek nemoči in groze. 
 
-Učinki travme se pogosto kažejo na 
predvidljivih področjih delovanja 
osebe (npr. strah pred nadaljnjo 
vožnjo z avtomobilom). 
 
-Če so simptomi travme dolgotrajni, 
kar največkrat kaže na 
posttravmatski sindrom, je potrebno 
ustrezno zdravljenje teh specifičnih 
problemov v centrih za mentalno 
zdravje. 
 

-Travma = ni le en sam dogodek, 
temveč opredelitev in organiziranje 
izkušenj, ki tvorijo jedro 
posameznikove identitete. 
 
-Pomembno je, da terapevti in 
drugi strokovnjaki ne iščejo učinka 
travme le na značilnih mestih. 
 
-Žrtev po travmi oblikuje drugačen 
občutek o sebi in drugih ter 
drugačno prepričanje o svetu, kar 
jo vodi do oblikovanja različnih 
strategij za reševanje problemov 
oziroma za preživetje. Zato se 
lahko vpliv travme na posameznika 
na koncu prikaže na področjih 
njegovega delovanja, ki izgledajo 
popolnoma nepovezana z vrsto 
travme (npr. dekle, ki je bilo v 
otroštvu žrtev večkratne spolne 
zlorabe, ima sedaj učne težave 
zaradi pomanjkanja koncentracije). 
 

RAZUMEVANJE 
ŽRTVE 

TRAVME 

-V ospredju je problem, zaradi 
katerega posameznik išče pomoč, 
zato je spoštovanje in upoštevanje 
posameznika kot celote pogosto 
zanemarjeno. 
 
-Identiteta posameznika na kliniki 
postane poimenovana na podlagi 
njegovih problemov (oseba s 
simptomi anksioznosti). 

-Poudarek je na razumevanju 
posameznika kot celote s 
poznavanjem konteksta, v katerem 
živi. Pozornost se preusmeri na 
posameznika in oseba dobi 
sporočilo, da je njeno življenje 
razumljivo ter da je njeno vednje 
smiselno, če ga vidimo in 
razumemo kot del celotne slike.  
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-Vsak strokovnjak vidi 
pacienta/uporabnika skozi 
poosebljanje njegovih specifičnih 
problemov (npr. kirurg vidi in 
obravnava pacienta kot »raka dojk«, 
psihiater mu nudi le terapijo zaradi 
anksioznosti) noben od njiju pa ga ne 
vidi kot celostne osebe s simptomi, 
ki so med seboj povezani in so 
posledica travme. 
 
-Strokovnjaki v tradicionalnem 
pristopu pogosto ne iščejo povezave 
med problemom in simptomom, 
temveč delujejo le v smeri 
zdravljenja simptomov, problem 
ostane nedotaknjen. 
 

-Žrtve travme pogosto vidijo v sebi 
»nered«, dogodki se jim ne zdijo 
smiselni, sebe vidijo kot »kaotično 
in nepredvidljivo zbirko 
simptomov in odzivov« (Harris in 
Fallot, 2001). Bolj kot rešitev 
problema zato potrebujejo 
prepričanje, da je njihovo 
obnašanje razumljivo in da ga 
lahko začnejo nadzirati.  
 
-Holističen in s travmo seznanjen 
pristop uporabnikom pomaga 
oblikovati strukturo za 
organiziranje in razumevanje 
njihove izkušnje. Zmedenost 
nadomesti razumevanje in končno 
dobijo občutek, da lahko začnejo 
reševati svoje probleme s 
prepričanjem, da bodo njihove 
rešitve imele smisel. 
 
-Simptomi, povezani s travmo, se 
pojavijo kot poskusi soočanja z 
nedopustnimi okoliščinami . 
Zavedanje tega omogoča žrtvam 
zlorabe oblikovati pozitiven pogled 
na simptome in ko vidijo moč v 
njihovih načinih obrambe in 
strategijah soočanja, začnejo 
verjeti, da imajo moč narediti 
spremembe v njihovem življenju.  
 
-Žrtev ni več pasivna žrtev, ki je 
bila zlorabljena in nemočna in se 
zave, da krivda za zlorabo ne leži 
njej. Zave se, da zdaj odgovornost 
za spremembe leži v njenih rokah 
in v rokah tistih, katere sama izbere 
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za sodelovanje pri okrevanju. 
Prevzame avtoriteto za svojo 
prihodnost.  

RAZUMEVANJE 
STORITEV 

-Storitve so pogosto časovno 
omejene, ne glede na to ali gre za 
bolnišnične psihiatrične storitve ali 
pa zunajbolnišnično psihoterapijo. 
Zaradi teh omejitev mora biti cilj 
storitev precej omejen. 
 
-Pogosto je glavni namen zdravljenja 
le stabilizacija stanja pacienta. Ko so 
simptomi pod nadzorom, se 
zdravljenje konča. 
 
-V najboljših primerih se uporabnik 
nauči tehnik nadziranja simptomov, 
pogosto pa se po odhodu simptomi 
ponovno povrnejo, kar predstavlja 
zagotovilo za ponovno uporabo 
potrebnih storitev. Storitve jim 
pripadajo šele, ko pride do akutnega 
izbruha simptomov.  
 
-Pri posamzniku se prepozna le 
simptom, zaradi katerega trpi in 
zdravljenje, ki ga prejema, je 
osredotočeno le na ta problem. Cilj 
zdravljenja je stabilizacija na 
najučinkovitejši način in z najmanj 
tveganji. 

-Cilj storitvenih sistemov je 
povrniti občutek nadzora in 
avtonomije uporabniku, ki je 
preživel travmo.  
 
-Prepričanje tovrstnega sistema je, 
da bo uporabnik potreboval manj 
pomoči strokovnjakov, če se bo 
naučil, razumel in končno nadziral 
svoje vedenje in odzive. Zato je 
poudarek primarno na gradnji  in 
urjenju spretnosti in šele 
sekundarno na uravnavanju 
simptomov. Če so namreč nekateri 
simptomi izraženi le kot neuspeli 
poskusi shajanja s travmo, potem 
bo pomoč žrtvi pri oblikovanju 
ustreznih tehnik shajanja morda 
zmanjšala pojavnost teh 
simptomov.  
 
-Storitve temeljijo na moči; namen 
je prepoznati zmožnosti, ki jih je 
žrtev uporabila, da je preživela 
travmo, ter te zmožnosti še 
izboljšati. 
 
-Namen je tudi preprečiti 
problematično vedenje v 
prihodnosti ali vsaj oblikovati 
načrt, kako se soočiti s krizo, ko se 
le-ta pojavi, ob upoštevanju potreb 
in zmožnosti uporabnika. S tem 
ima žrtev občutek nadzora nad 
dogodki v prihodnosti, kar lahko 
pripomore k zmanjšanju njene 
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anksioznosti.  
 

RAZUMEVANJE 
ODNOSA 

STORITEV 
(Človeške storitve 

potekajo v 
kontekstu odnosov, 

zato ima lahko 
način, kako 

ponudniki in 
uporabniki storitev 
razumejo odnos, 

pomembno vlogo v 
opredelitvi samih 

storitev) 

-Pacietni/uporabniki so pasivni 
prejemniki storitev. 
 
-Ponudniki storitev so v splošnem 
znani kot profesionalci z veliko 
količino znanja in virov, zato imajo 
oni pomembnejši status in vlogo v 
odnosu z uporabniki. Tudi če 
poskušajo sodelovati z uporabniki 
glede načrtovanja zdravljenja in 
upoštevati njihove želje, imajo 
pogosto ponudniki storitev glavno 
besedo pri odločanju o poteku 
zdravljenja.  
 
-»Dober uporabnik« naredi, kar mu 
je naročeno. Zato v takšnem sistemu 
uporabniki pogosto čutijo, da so 
ignorirani in da so njihove želje 
potlačene. V program pogosto 
vstopijo z občutkom skrbi in dvoma 
ter redko pridobijo občutek varnosti 
in zanesljivosti s strani 
profesionalcev. 
 

-Gre za odprt in sodelovalen odnos 
med ponudniki in uporabniki 
storitev na vseh področjih 
delovanja. Uporabnik izbere, kje, 
kako in kdaj bo prejel in koristil 
storitve in imajo moč izbire 
specifičnega ponudnika storitev. To 
ne pomeni, da ponudniki postanejo 
tihi partnerji v procesu, temveč 
mora ponudnik utemeljiti njegove 
odločitve in skleniti ustrezen 
kompromis z uporabnikom. Poleg 
tega lahko ponudnik postane 
kreativen pri iskanju novih načinov 
nudenja storitev namesto uporabe 
rutinskih postopkov dela  
 
-Pomembno je, da se tekom 
sodelovanja vzpostavi občutek 
varnosti in zaupanja. Ponudnik 
lahko odnos z uporabnikom 
vzpostavi z odprtim vprašanjem, 
kaj on želi in kaj bi mu pomagalo, 
da bi se počutil varno in udobno v 
njunem odnosu. Poleg tega mora 
uporabniku dati jasno vedeti, kaj 
mu lahko pomaga in česa ne more 
narediti. 
 
-Ponudniki storitev se zavedajo, da 
je oblikovanje sodelovalnega 
odnosa ravno tako pomembno, kot 
vsebina ponujenih storitev. Z 
upoštevanjem uporabnikovih želja 
in izkušenj lahko ponudnik 
vzpostavi dober sodelovalen odnos 
s stranko. 
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2.8.3 SAMHSA in temeljne predpostavke s travmo seznanjenega pristopa 

V pristopu, seznanjenem s travmo, se morajo vsi pripadniki institucije ali sistema zavedati, kaj 
je travma, in razumeti, kako travma vpliva na družine, skupine ljudi, družbo in na posameznika. 
Travma je precej povezana z druševnimi motnjami in z zlorabo substanc, zato bi moral biti večji 
poudarek na preprečevanju, zdravljenju in okrevanju od travme. Poleg tega se je potrebno 
zavedati, da travma ni omejena le na posebne storitvene sektorje za vedenjske motnje, temveč je 
lahko prisotna v različnih sistemih (npr. v institucijah za otroško oskrbo, v primarnem 
zdravstvenem varstvu, v sistemu kazenskega pravosodja, v šolah itd.) (SAMHSA, 2014). 

Predstavniki določene institucije oziroma sistema morajo prepoznati znake travme, ki so lahko 
specifični glede na spol, starost ali okolje. Presejalni in ocenjevalni testi pomagajo pri 
prepoznavanju travme. Prav tako so v veliko pomoč razvijanje delovnih sil, pomoč zaposlenih in 
supervizija (SAMHSA, 2014). 

Program, institucija ali sistem se mora odzvati z vključevanjem pravil, ki upoštevajo spoznanja o 
travmi, v vsa področja delovanja. Program, institucija ali sistem mora integrirati tudi 
razumevanje dejstva, da vsaka travmatska izkušnja vpliva na vse ljudi, ki so posredno ali 
neposredno vključeni v dogodek. Osebje v vsakem delu institucije (od zaposlenih, ki 
pozdravljajo stranke pri vhodu do predstavnikov vodstva institucije) mora spremeniti svoj način 
govorjenja, vedenja in pravila z obzirom na izkušnje, ki so jih žrtve travm doživele. To lahko 
dosežejo z urjenjem osebja, s finančnimi sredstvi, ki podpirajo tovrstna izobraževanja in z 
vodstvom, ki se zaveda pomena travme v življenju posameznika. Institucija mora nuditi fizično 
in psihično varno okolje. Vodstvo mora omogočiti oziroma zagotoviti, da osebje dela v okolju, ki 
temelji na zaupanju, poštenosti in transparentnosti. Sistem naj bi imel določene univerzalne 
varnostne ukrepe, s katerimi bi se odzval na posameznikovo travmo in zagotovil, da se ta ne bi 
ponovila (SAMHSA, 2014). 

S travmo seznanjen pristop stremi k preprečevanju retravmatizacije uporabnikov ali osebja. 
Institucije pogosto oblikujejo stresno okolje, ki ovira okrevanje travmatiziranih ljudi, prav tako 
pa takšno okolje škoduje osebju in doseganju namena institucije. Osebje, ki dela v okolju, 
seznanjenem s travmo, zna prepoznati okoliščine, ki lahko sprožijo oziroma prikličejo boleče 
spomine in retravmatizirajo žrtve (SAMHSA, 2014). 

2.8.4 Osnovna načela s travmo seznanjenega pristopa 

S travmo seznanjen pristop zajema šest osnovnih načel, ki so oblikovana in posplošena tako, da 
so lahko vključena v različne storitve in institucije (SAMHSA, 2014). Ta načela so:  

1. Varnost: v celotni instituciji morajo osebje in uporabniki (ne glede na to, ali so to otroci 
ali odrasli) občutiti fizično in psihično varnost. Pomembno je, da je fizično okolje varno 
in da medosebne interakcije ustvarjajo občutek varnosti (SAMHSA, 2014).  

2. Zaupljivost in transparentnost: storitve in odločitve institucije morajo biti jasne in 
transparentne, z namenom zgraditi in vzdrževati zaupanje z učenci/uporabniki in 
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družinskimi člani, med osebjem in z vsemi ostalimi, ki so vključeni v institucijo 
(SAMHSA, 2014). 

3. Podpora vrstnikov: podpora vrstnikov in medsebojna samopomoč sta ključni za 
oblikovanje varnosti in upanja, za vzpostavljanje zaupanja, za krepitev sodelovanja, za 
uporabo njihovih zgodb in doživetih izkušenj kot podporo pri okrevanju in zdravljenju. 
Termin 'vrstniki' se nanaša na posameznike, ki so doživeli travmo. V primeru otrok 
vrstnike predstavljajo družinski člani otroka, ki je doživel travmatsko izkušnjo in so 
njegovi vrstniki v času okrevanja (SAMHSA, 2014). 

4. Sodelovanje in vzajemnost: poudarjeno je partnerstvo in izravnavanje razlik v moči med 
osebjem in uporabniki ter med samim osebjem, od pisarniškega in vzdrževalnega osebja 
do profesionalnega osebja ter vodstva. Institucija mora prepoznati, da ima vsakdo 
pomembno vlogo v pristopu, seznanjenem s travmo (SAMHSA, 2014).  

5. Opolnomočenje, glas in izbira: institucija razume pomen razlik v moči in se zaveda 
načina, kako sta bila včasih glas in izbira pacientov oziroma uporabnikov storitev 
zanemarjena in niso imeli možnosti odločanja o vrsti zdravljenja. S tem pristopom pa 
uporabniki dobivajo podporo pri odločitvah, izbirah in postavljanju ciljev ter sodelujejo 
pri načrtovanju dela in zdravljenja. Osebje tu ne nadzira okrevanja, temveč ga le olajšuje. 
Naloga zaposlenih je, da uporabnikom nudijo vso potrebno ustrezno pomoč in podporo 
(SAMHSA, 2014).  

6. Odsotnost institucionalnih kulturnih stereotipov oziroma predpostavk glede rase, spolne 
usmerjenosti, starosti in religije. Sistem vključuje pravila, protokole in postopke, ki 
upoštevajo potrebe posameznikov glede na raso, etničnost in kulturo. Poleg tega naj bi 
institucija pri delu upoštevala tudi zgodovinsko travmo (SAMHSA, 2014). Potrebno je 
odpravljati diskriminacijo, neenakost ter upoštevati posameznikovo izkušnjo revščine, 
viktimizacije, begunstva, naravnih  in drugih katastrof, ki lahko povzročijo in povečujejo 
travmatizacijo posameznika. 

2.8.5 Oblikovanje s travmo seznanjenega sistema oskrbe  

Harris in Fallot (2001) sta v svojem delu predstavila določene zahteve, ki so potrebne za 
oblikovanje s travmo seznanjenega sistema oskrbe v določeni instituciji. Tovrstni pogoji 
odsevajo strukturo in kulturo posamezne institucije ter so pogoj za spremembe v storitvah 
(Harris in Fallot, 2001) .  

a) Obvezanost vodstva do vpeljave sprememb:  

Tisti, ki so odgovorni za dodelitev sredstev v določeni instituciji, se morajo zavzeti za integracijo 
znanja o nasilju in zlorabi v storitve, ki jih nudi tovrstna institucija. Vodstvo lahko razglasi,da 
jenjihov namen vzpostaviti razumevanje učinka nasilja in viktimizacije kot glavni cilj njihove 
institucije. Pri tem ni mišljeno, da mora institucija takoj začeti nuditi storitve, povezane s travmo, 
temveč naj bi bilo razumevanje in poznavanje travme vključeno v način, kako osebje razume 
ljudi in njihove težave. Harris in Fallot (2001) trdita, da mora najprej vodstvo začeti poudarjati in 



26 
 

 

zagovarjati pomen travme in učinka travme na ljudi, šele potem bo institucija postala seznanjema 
s travmo. Od vodstva je odvisnonudenje potrebnih izobraževanj, sprememba delovanja institucije 
ter splošno izboljšanje storitev. 

b) Univerzalno presejanje 

Vse institucije, namenjene pomoči in oskrbi drugih, lahko z izvajanjem storitev začnejo s 
presejanjem oziroma s pregledom posameznikov, ki iščejo pomoč, z namenom ugotoviti 
prisotnost travme v preteklosti. V sklopu tega pregleda zaposleni uporabnike sprašujejo, če so 
bili kdaj priča nasilju, žrtev fizične zlorabe, spolne zlorabe, neželjenih spolnih dotikov ali 
grožnje nasilja (Harris in Fallot, 2001).  

Univerzalno presejanje pospešuje proces oblikovanja sistema, seznanjenega s travmo. Vse 
sodelujoče v procesu spodbudi, da razmišljajo o travmi. Osebje se mora zavedati težav, 
povezanih s travmo, saj morajo o tem spraševati uporabnike, poleg tega pa spraševanje 
uporabnike prisili, da tudi sami razmišljajo o učinku travme na njihovo življenje. Dejanje 
spraševanja sproži proces vključevanja zavedanja o travmi v institucijo. Institucija postane 
prostor, kjer so vprašanja, ki so nekoč predstavljala tabu, sedaj del vsakdana in kjer stigma 
spolne in fizične zlorabe izginja (Harris in Fallot, 2001). 

c) Usposabljanje in izobraževanje  

Navadno institucija, ki nudi storitve, namenjenetravmi, oblikuje kader primerno usposobljenih in 
izobraženih strokovnjakov. Za njih organizira specializirana usposabljanja in seminarje ter na ta 
način omogoča, da lahko strokovnjaki nudijo ustrezne specifične storitve, povezane s simptomi 
travme pri posamezniku. Vendar tovrstna izobraževanja zadevajo le izbrano skupino 
strokovnjakov, ne pa tudi ostalega osebja (Harris in Fallot, 2001).  

Institucija, ki želi informirati vse pripadnike osebja o travmi, mora zato prilagoditi raven 
izobraževanja tudi ostalim zaposlenim. Vsak posameznik, ki išče pomoč v določeni instituciji, 
namreč lahko najprej pride v stik z drugimi predstavniki osebja (npr. gospa na recepciji, 
varnostnik, hišnik, itd.), preden začne govoriti s svojim terapevtom. Vsak posameznik, s katerim 
pride uporabnik v stik, lahko naredi njegov obisk prijeten in dobrodošel ali pa grozljiv. Osebje 
lahko s krajšim izobraževanjem postane bolj pazljivo pri svojem obnašanju in tako težje povzroči 
retravmatizacijouporabnikov. S tem ko vsi zaposleni dobijo minimalen nivo znanja o travmi, vsi 
prevzamejo odgovornost preobraziti institucijo v varen prostor za vse, ki so preživeli travmo 
(Harris in Fallot, 2001). 

d) Način zaposlovanja 

Najbolje in najlažje bi bilo, da bi institucije zaposlile osebje in strokovnjake, ki že imajo osnovno 
razumevanje travme. Vendar je težko pogosto najti takšne delavce. Zato bi bilo dobro že, če bi 
institucija zaposlila vsaj enega ali dva strokovnjaka, ki sta dobro seznanjena s travmo, ki 
razumeta vpliv travme in viktimizacije na življenje žrtve in se pri svojem delu najprej 
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osredotočita na travmo in se vprašata, ali je obnašanje uporabnika povezano s travmo ali ne. 
Poleg tega bosta pozorna, da njuno obnašanje ne ogroža varnosti uporabnika. Že dva 
strokovnjaka v nekem sistemu lahko pripomoreta k temu, da bodo tudi ostali zaposleni postali 
seznanjeni s travmo do te mere, da bodo svoje znanje lahko vključili v vsakdanje odnose z 
uporabniki (Harris in Fallot, 2001). 

e) Pregled pravil in postopkov  

S tem, ko posamezen sistem postaja čedalje bolj ozaveščen in občutljiv za vprašanja in težave, 
povezane s travmo in zlorabo, je potreben podroben pregled pravil in postopkov, da se ugotovi, 
če bi katera izmed njih lahko povzročala škodo uporabnikom, ki so preživeli travmo. Poleg tega 
jih lahko spominjajo na pretekle zlorabe. Takšni postopki so lahko ločitev, fizično oviranje, 
neprostovoljna hospitalizacija idr., ki se jih lahko nadomesti z manj vsiljivimi ukrepi. Ponudniki 
storitev morajo biti seznanjeni z značilnostmi odnosov, ki so pogosto prisotne ob zlorabi in 
paziti, da se te značilnosti nehote ne pojavljajo v njihovih odnosih z uporabniki (Harris in Fallot, 
2001). 

Nekatere značilnosti odnosov, v katerih je prisotna zloraba:  

• Izdaja s strani osebe, kateri žrtev najbolj zaupa;  

• Glas žrtve je preslišan, zanikan ali razveljavljen; 

• Žrtev se počuti nemočno spremeniti ali zapustiti zvezo/odnos; 

• Dogodki so spremenjeni in preimenovani, da žrtev zaščiti povzročitelja nasilja/zlorabe 
(Harris in Fallot, 2001). 

2.9 ŠOLA, KI UPOŠTEVA SPOZNANJA O TRAVMI 

Šola bi morala učencem nuditi občutek varnosti, pripadnosti, stabilnosti, poleg tega pa bi morala 
zagotavljati učno spodbudno okolje. Powell in Bui (2016) menita, da šole služijo kot primarni 
ponudnik storitev za duševno zdravje otrok in mladostnikov. So eno najpogostejših mest za 
izvajanje intervencij strokovnjakov na področju duševnega zdravja po nesrečah, saj v šolah 
najlažje pristopijo do otrok in mladostnikov. 

V šolah, seznanjenih s travmo, ima osebje z vseh področij osnovno znanje o travmi in razume 
učinke travme na učenje in vedenje učencev v šolskem okolju. S travmo seznanjena šola se 
odzove na potrebe travmatiziranega učenca z vključevanjem učinkovitih praks, programov in 
postopkov v vse poglede institucije. To se najpogosteje začne z usposabljanjem vsega osebja. 
Cilj je ustvariti skupno razumevanje problema izpostavljenosti travmi, zgraditi soglasje o 
pristopih, seznanjenih s travmo, in spodbuditi stališča, prepričanja ter vedenja, ki podpirajo 
sprejetje sistemskega pristopa, seznanjenega s travmo  (Overstreet in Chafouleas, 2016). 

Wiest-Stevenson in Lee (2016) glede na smernice organizacije SAMHSA navajata šest načel s 
travmo seznanjenega pristopa:  

• varnost, 
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• zanesljivost in transparentnost,  

• medsebojna podpora,  

• sodelovanje in vzajemnost,  

• krepitev moči, glas in izbira ter 

• kulturna, zgodovinska in spolna tematika.  

Pomembno je, da so vsa področja šolskega sistema informirana o tem, kako se odzvati na 
posameznike, ki so doživeli travmatsko izkušnjo. Pregled literature kaže, da je eden 
najpomembnejših elementov učinkovite šole, ki upošteva spoznanja o travmi, ravno popolna 
zavezanost vseh področij delovanja šole, saj ta pristop ne more biti odgovornost le socialnih ali 
svetovalnih delavcev. Pomembno je, da se vodstvo šole zavzema za spremembo šolske klime in 
kulture s pomočjo ozaveščenosti o pristopih k travmi. Drug pomemben element pa je 
zagotavljanje jasnih smernic, kako lahko predstavniki vseh področij dela v šoli pomagajo tistim, 
ki so doživeli travmatske dogodke. Zato je priporočljivo, da so o tematiki informirana vsa 
področja šole (ravnatelj, učitelji in tudi vzdrževalno osebje (Wiest-Stevenson in Lee, 2016). 
Torej naj bi bili vsi zaposleni seznanjeni s tem, kako prepoznati vedenje, ki je lahko odziv na 
travmo, in h komu napotiti otroka in njegovo družino, če je potrebna dodatna pomoč. 

2.9.1 Oblikovanje modela s travmo seznanjene šole 

2.9.1.1 Vloga šole 

Šola je lahko za mnoge otroke povzročitelj stresa ter travmatskih izkušenj, istočasno pa je lahko 
šola za otroke pomemben varovalni dejavnik (Mikuš Kos, 2017). Avtorica navaja, da je šola 
najpomembnejši prostor za varovanje duševnega zdravja otrok. To naj bi šola opravljala s 
preprečevanjem stresnih in travmatskih izkušenj ter s krepitvijo pozitivnih izkušenj otrok na 
socialnem in delovnem področju (prav tam). Med varovalne dejavnike v okviru šole avtorica 
vključuje šolski uspeh ali vsaj uspeh na nekem področju, dobre odnose z učitelji, s sošolci in 
vrstniki ter prijazno in podporno razredno in šolsko klimo. Pomemben varovalni dejavnik pa je 
tudi vključevanje otrok v interesne dejavnosti, kjer imajo možnost doseganja uspehov, 
oblikovanja pozitivne samopodobe ter razvijanja medsebojnih odnosov (Mikuš Kos, 2017).  

»Vloga šole ob individualni travmatski izkušnji otroka je zelo pomembna. Šolski delavci in 
sošolci so tisti, ki lahko pokažejo sočutje in razumevanje. Učitelji lahko pomagajo otroku pri 
ohranjanju samopodobe skozi dober šolski uspeh. Dober šolski uspeh daje otroku občutek, da 
upravlja vsaj z enim delom svojega življenja.« (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 59).  

Glede na to, da so šole med prvimi institucijami, ki skrbijo za duševno zdravje otrok, naj bi s 
travmo seznanjena šola spodbujala zaposlene, da k otrokovi osebni, duševni in odnosni stiski 
pristopijo z razumevanjem učinka, ki ga ima lahko travma na posameznika (Cavanaugh, 2016).V 
šolah se je zato začelo spodbujati vključevanje s travmo seznanjenih intervencij za otroke in 
mladostnike, ki so doživeli travmatski dogodek. Tovrstne intervencije se nanašajo na učinke 
travm pri otrocih in mladostnikih (Powell in Bui, 2016).   
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Delovanje šole zadeva več področij, od preprečevanja dejavnikov tveganja za pojav psiholoških 
motenj ter zlorabe substanc do težav, povezanih s travmo ali depresijo (Powell in Bui, 2016). 

Šole lahko učencem pomagajo na več načinov:  

• sodelujejo z družino in utrdijo odnose travmatiziranega otroka in odraslih v šoli in izven 
nje;  

• pomagajo otrokom modulirati in samoregulirati njihova čustva in vedenje;  

• omogočajo otrokom, da razvijejo svoj akademski potencial (Cole, Greenwald O'Brien, 
Ristuccia, Wallacein Gregory, 2005).  

S travmo seznanjena praksa bi se morala osredotočiti na vzgojno-izobraževalne strategije v 
kontinuumu večstopenjskega sistema podpore, kot so šolske pozitivne vedenjske intervencije in 
podpora. V tovrsten sistem podpore spada podpora za varnost učencev, pozitivne interakcije, 
kulturno odzivna praksa, medsebojna podpora, usmerjena podpora in strategije, ki podpirajo 
individualizirane potrebe učencev (Cavanaugh, 2016). 

a) Varnost in doslednost: poglavitno načelo s travmo seznanjenega vzgojno-izobraževalnega 
sistema je oblikovanje varnega okolja. Varnost je pomembna za vse učence, še posebno za tiste, 
ki so doživeli travmo. Veliko travmatskih izkušenj ogroža otrokovo varnost, zato je pomembno 
izogniti se retravmatizaciji žrtev. Bistveno je, da se otrok počuti varnega v šolskem območju. 
Travmatizirani otroci pogosto potrebujejo tudi dodatno podporo za zagotavljanje doslednosti v 
njihovem okolju (opozorila vnaprej, opomniki, specifične informacije o spremembah v rutini) 
(Cavanaugh, 2016). 

b) Pozitivne interakcije: visoke stopnje pozitivnih interakcij, vključno s posebnimi 
pohvalnimi izjavami, so na podlagi raziskav postale univerzalne strategije. Prednosti pohvalnih 
izjav vključujejo izboljšano sodelovanje v šoli in zmanjšanje vedenjskih težav. Cavanaugh 
(2016) na podlagi drugih raziskav trdi, da je treba povečati in ohraniti visoko stopnjo pozitivnih 
interakcij, zlasti za učence, ki so doživeli travmo. Pozitivne interakcije lahko vključujejo 
oprijemljive nagrade, posebne pohvale (»odlično delo«) ali izrekanje dobrodošlice (»Lepo te je 
videti!«) (Cavanaugh, 2016). 

c) Kulturno odzivna praksa: s travmo seznanjene šole morajo biti odprte do raznolikih 
kultur vseh predstavnikov in morajo biti odzivne na potrebe raznolikosti v ustanovi. Raznolike 
kulture imajo raznolika pričakovanja glede spolnih vlog, raznolike norme glede interakcij med 
otroki in odraslimi ter raznolike vedenjske vloge v posameznem kontekstu. Pomembno je 
ohranjati reden stik z družinami in zagotoviti, da ima šolsko osebje vsaj osnovno znanje navad in 
norm posamezne kulture. Še posebej pomembno je to za otroka, ki je doživel travmo. 
Razumevanje jezika drugih kultur je lahko koristno za izogibanje nejasnosti, nesporazumov in 
možne sledeče anksioznosti travmatiziranih učencev zaradi raznolikih pričakovanj učenca in 
učitelja (Cavanaugh, 2016). 
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d) Medsebojna podpora: v centrih za duševno zdravje otrok medsebojna podpora za otroke, 
ki so doživeli travmatsko izkušnjo, pogosto pomeni, da otroci, ki so doživeli podobne stiske, 
delajo skupaj na svojih potrebah. Javne šole morda otrok ne bi zbrale skupaj z namenom 
tovrstnega zdravljenja, kljub temu pa je lahko uporaba medsebojne podpore odlična univerzalna 
strategija. Medsebojna podpora lahko vključuje vzajemno učenje (tutorstvo), ki vse učence, tudi 
travmatizirane, vključi v vodilno vlogo. Tutorstvo zagotavlja tudi strukturirane priložnosti za 
pozitivno interakcijo s kolegi na ustrezen akademski način, kar lahko podpira čustva uspeha in 
saomzadostnosti in pozitivno vpliva na proces okrevanja ter na splošno spodbuja pozitiven 
razvoj (Cavanaugh, 2016). 

e) Usmerjena podpora: usmerjena podpora je lahko v pomoč pri travmatiziranih otrocih s 
socialnimi in vedenjskimi težavami. Ena izmed oblik podpore je presejanje; to je sistematičen 
proces, uporabljen za prepoznavanje učencev, ki so ogroženi in imajo težave ter bi jim dodatna 
podpora lahko koristila. Tovrstna oblika podpore je koristna za prepoznavanje težav, povezanih s 
travmo, kot so agresija, izzivanje, depresija in anksioznost. Presejalni test je lahko v pomoč pri 
odkrivanju vseh otrok, ki potrebujejo vedenjsko podporo, ne le travmatiziranih učencev. Pri 
presejanju v šoli, ki upošteva spoznanja o travmi, je pomembno prepoznati znake 
eksternaliziranega (agresija, motnje) in internaliziranega vedenja (žalost, anksioznost, umik), 
povezanega s travmo (Cavanaugh, 2016). Potrebno se je zavedati, da je takšno vedenje lahko 
posledica travmatskega doživetja in se je zato potrebno tudi ustrezno odzvati nanj ter ga ne 
ignorirati ali kaznovati. 

Avtor navaja, da ena izmed koristnih intervencij usmerjene podpore vključuje tudi dodelitev 
mentorja učencu, redna opozarjanja na ustrezno vedenje ter pozitivno interakcijo z odraslim, ki 
vključuje povratno informacijo o napredovanju proti vedenjskim pričakovanjem. Tovrstna oblika 
podpore je lahko koristna za učence, ki so doživeli travmo, zaradi poudarka na načrtovanih 
aktivnostih ter na pozitivnem in produktivnem odnosu med učiteljem in učencem (Cavanaugh, 
2016). 

Cavanaugh (2016) je v svojem delu omenil še eno intervencijo, ki je lahko koristna, in sicer 
poučevanje o socialnih veščinah. Travmatizirani otroci se lahko borijo s težavami na področju 
socialnih veščin, kot so institucija, upravljanje jeze in reševanje težav. Učinkovite intervencije na 
področju učenja socialnih veščin so eksplicitno poučevanje, modeliranje in vadbeni elementi z 
več možnostmi za vadbo socialnih veščin z ustrezno povratno informacijo (Cavanaugh, 2016). 

f) Individualizirana podpora: ljudje ali določene situacije lahko travmatizirane učence 
nenamenoma opomnijo na njihovo travmatično izkušnjo ter vzbudijo njihovo agresivno vedenje 
v razredu. Ko so ti sprožilci prepoznani, lahko institucija s podpornim načrtom odstrani ali 
prilagodi te dejavnike (Cavanaugh, 2016). Zato NCTIC (2018) predlaga, da se je potrebno pri 
podpori otrok, ki so bili travmatizirani, osredotočiti na njihovo opolnomočenje, glas in izbiro v 
procesu načrtovanja individualizirane podpore. 
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Individualizirana podpora vključuje tudi sodelovanje z družino in podporo naravnega okolja z 
osredotočanjem na otrokove/družinske prednosti, sredstva in potrebe namesto na problem 
(primer: namesto osredotočanja na učenčevo slabo interakcijo z drugimi bi bila podpora 
zasnovana na podlagi učenčevih posebnih interesov in na njegove potencialne potrebe po 
pozitivnejših povezavah z vrstniki) (Cavanaugh, 2016). 

V tujini obstaja veliko šolskih programov, ki stremijo k zgodnji intervenciji ali zdravljenju 
učencev s klinično pomembnimi simptomi. S tem jim lahko nudijo takojšnje olajšanje po travmi 
in odkrivajo mladostnike, ki potrebujejo intenzivnejša skupinska ali individualna svetovanja. 
Tovrstni ukrepi naj bi bili oblikovani za univerzalno uporabo pri vseh učencih, ki so doživeli 
travmo. Povečale so se tudi zahteve po raziskavah, ki obravnavajo potrebe po zaščitnih faktorjih, 
kot so socialna podpora in spoprijemanje s težavami, kateri so bistvenega pomena pri okrevanju 
po travmatskem dogodku (Powell in Bui, 2016). 

V literaturi se poudarja pomen socialno – emocionalnih programov tekom obdobja okrevanja. M. 
T. Powell in T. Bui (2016) sta podrobneje predstavili in raziskali učinkovitost programa 
»Journey of Hope«, ki je oblikovan za pomoč otrokom in mladostnikom pri okrevanju po 
travmatičnem dogodku. Oblikovan je bil tudi zato, ker veliko mladih, ki so bili izpostavljeni 
nesreči, kasneje doživlja čustveno stisko, vendar mnogi med njimi ne izpolnjujejo kriterijev za 
formalno diagnozo. Intervencije se nanašajo na shajanje s čustvi, ki so prisotna v okolju žrtev po 
nesreči, kot način preprečevanja psiholoških stisk in motenj v prihodnosti (Powell in Bui, 2016). 

M. T. Powell in T. Bui (2016) sta predstavili dve pomembni področji programa Journey of hope. 
Prvo področje je oblikovanje in učenje različnih tehnik shajanja s čustvi (jezo, žalovanjem in 
stresom). Veliko mladih ima namreč težave z nadziranjem jeze, s shajanjem z žalovanjem ter z 
uravnavanjem stresa. Zato je pomembno, da se ob pomoči strokovnjakov naučijo različnih 
strategij izražanja jeze, kako se lahko pomirijo in kako lahko nadzirajo svoje izbruhe jeze. 
Pomembno je tudi, da se otrokom pomaga na poti skozi žalovanje, da lahko najdejo način 
žalovanja, ki jim najbolj ustreza. Otroci in mladosntiki se morajo naučiti tudi ustreznega 
uravnavanja stresa in shajanja s stresom, dobro je, da se naučijo različnih tehnik izogibanja 
stresu, tehnik sproščanja in tehnik, kako ostati miren v stresnih situacijah(Powell in Bui, 2016).  

Drugo področje, ki ga avtorici poudarjata, je pomen podpore vrstnikov v procesu okrevanja. 
Podpora vrstnikov je izražena preko sklepanja novih prijateljstev, pri čemer se učijo drug od 
drugega in se med seboj podpirajo. Tekom pogovora z drugimi lahko spoznajo nove tehnike 
spoprijemanja s težavami in najdejo načine, ki jim bolj ustrezajo. Prednost skupinskega 
svetovanja je oblikovanje varnega in zaupljivega ozračja, da lahko člani delijo svoje zgodbe in 
čustva, se pri tem  med seboj poslušajo in podpirajo. Otroci in mladostniki, ki so sodelovali v 
programu v času okrevanja po travmi, so izpostavili, da so prednosti programa ravno sklepanje 
novih prijateljstev, iz katerih se lahko veliko naučijo, poleg tega pa so v skupinah občutili, da 
lahko podpirajo drug drugega. Avtorici poudarjata, da je dober odnos z vrstniki 
varovalnidejavnik v posttravmatskem okrevanju (Powell in Bui, 2016). 
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Učenci se morajo torej naučiti strategij za nadziranje stresa, samonadziranja, razviti morajo 
občutek varne navezanosti in razviti vztrajnost, empatijo ter druge lastnosti. Glede na to, da 
veliko otrok teh znanj v družinskem okolju ne more pridobiti, pri tem pomembno vlogo dobi 
šola. Bistveno je, da se šolski delavci zavedajo, da s kaznovalnim pristopom ne bodo rešili težav 
in vedenja učencev, jim bodo pa z ustreznim pristopom lahko pomagali razviti ustrezne načine 
spoprijemanja s travmo in njenimi posledicami.  

2.9.1.2 Vloga vodstva šole 

Vodstvo šole ima bistveno vlogo v razvoju modela s travmo seznanjene šole. Oblikovanje 
sistematičnega načrta, ki vključuje postopek, pravila in ključne vloge, je bistvenega pomena v 
procesu. Pomembno je, da šolsko vodstvo spodbuja varno okolje. Priprava za zadovoljevanje 
potreb travmatiziranih učencev bi morala vključiti določanje ključnega osebja za pomoč pri 
varnostnih postopkih, podpornem svetovanju in izobraževanju zaposlenih. Da bi zagotovili varno 
in terapevtsko učilnico za učence, bi bilo koristno v šolski pristop vključiti pozitivni vedenjski 
intervencijski in podporni model, ki bi s pozitivnimi intervencijskimi strategijami spodbujal 
pozitivno vedenje učencev. S tem bi učenci razvijali občutek skupnosti in celovitosti. Vodstvo 
ima poleg vzpodbujanja varnega okolja bistveno vlogo pri izobraževanju učiteljev in drugih 
zaposlenih, saj naj bi vzdrževalo stalni izobraževalni načrt šole za spremljanje potreb ter strategij 
za obravnavo virov in potreb učencev. Poleg vsega pa je odprta komunikacija najpomembnejša 
pri ustvarjanju okolja, ki upošteva spoznanja o travmi (Wiest-Stevenson in Lee, 2016). 

2.9.1.3 Vloga šolske svetovalne službe 

Šolski svetovalni delavci naj bi bili kompetentni za izvajanje storitev, s katerimi skrbijo za 
varnost učencev. Poznati morajo zakone in pravila, ki zadevajo učence ter s tem stremeti k 
zaščiti njihovih pravic (Bell, Limberg in Robinson III, 2013). A. Mikuš Kos (2017) pomembno 
vlogo šolske svetovalne službe vidi v ugotavljanju učenčevih potreb, v prizadevanju za pomoč 
učencem, njihovim staršem ter učiteljem. Tako naj bi šolski svetovalni delavci spremljali 
psihosocialno stanje in učno delovanje učencev, procese vključevanja med vrstnike, sodelovali 
pri oblikovanju načrta dela s posameznimi učenci, podpirali učitelje ter sodelovali z njimi v 
korist učencem in aktivirali potrebne vire pomoči znotraj in zunaj šole (prav tam). Avtorica 
poudarja vlogo šolske svetovalne službe tudi pri spremljanju učenca ob razvijanju njegovih 
strategij obvladovanja ter pri krepitvi teh strategij (prav tam). Šolski svetovalni delavci naj bi bili 
seznanjeni s različnimi učinkovitimi strategijami, s katerimi zadovoljujejo izobraževalne, osebne 
in socialne potrebe učencev ter skrbijo za njihovo varnost (Bell, Limberg in Robinson III, 2013). 
S tem naj bi poznali tudi ustrezne strategije za pomoč travmatiziranim učencem, ki naj bi 
vključevale preventivne storitve, ozaveščanje drugih pripadnikov šole ter ustrezno odzivanje na 
potrebe travmatiziranega posameznika (prav tam). Avtorji trdijo, da bi morali šolski svetovalni 
delavci na podlagi preventivnega delovanja skrbeti za strokovni razvoj vseh sodelavcev z 
organizacijo izobraževanj na področju otroške travme, poleg tega pa bi morali o tem poučiti tudi 
starše ter jih seznaniti z možnimi viri pomoči. V primeru, da je do travme pri posameznem 
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učencu že prišlo, naj bi šolski svetovalni delaveci poskrbeli za aktivacijo vseh aktivnosti, ki bi 
temu učencu pomagale, kot so konzultacije, individualno in skupinsko svetovanje, krizno 
svetovanje in napotitev k zunanjim strokovnjakom (prav tam). 

2.9.1.4 Vloga učiteljev 

Učitelji imajo pomembno vlogo v življenju učencev. Poleg poučevanja učencem nudijo zgled, 
uravnavajo odnose med učenci in jim nudijo čustveno podporo. Omogočajo povezavo med 
družinami in kliničnimi storitvami, saj šola otrokom predstavlja najpomembnejšo vstopno točko 
do ustrezne oskrbe na področju duševnega zdravja (Alisic, Bus, Dulack, Pennings in Splinter, 
2012).  

Učitelji so dnevno v stiku z učenci in posledično lažje prepoznajo že majhne spremembe v 
vedenju in socialnih normah otrok, saj so običajno te spremembe bolj očitne v šoli kot doma.Ni 
nujno, da prepoznajo specifično travmo, dovolj je že, da prepoznajo simptom travme pri otroku 
in mu omogočijo ustrezno obravnavo (Bell, Limber in Robinson III, 2013). Ni potrebno, da 
postanejo terapevti, vendar bi morali imeti ustrezno znanje o travmatskem stresu in bi morali 
samozavestno delati z učenci, ki so bili izpostavljeni travmi (Alisic idr., 2012). 

Učitelji lahko k pomoči travmatziranim učencem pristopijo na različne načine:  

• s prepoznavanjem simptomov travme in napotitvijo učencev k šolskemu svetovalnemu 
delavcu; 

• z vključevanjem v šolski tim, ki je namenjen zdravljenju travme; 

• z nudenjem podpore travmatiziranemu učencu tekom terapevtskega procesa (Bell idr., 
2013). 

Vedenje učitelja in razredni pogoji imajo velik vpliv na šolski uspeh učenca. Pogoji ravnanja in 
vedenja v razredu so povezani z izboljšanim izzidom učencev in ti pogoji so:  

• Jasna in učinkovita navodila ter postopki. 

• Učinkovita disciplina in odgovorno vedenje, ki podpira učenje. 

• Dobri in ustrezni odnosi med učiteljem in učenci. 

• Navodila in praksa, ki spodbujajo odgovornost učencev. 

• Vključevanje staršev v učno podporo. 

• Uporaba fizičnega in socialnega okolja za podporo učenja (Blodgett in Dorado, b.d.). 

»Stalne spremembe na vseh področjih ustvarjajo negotovost, ki je stresna, zato je za učence 
pomembno, da jim ustvarimo pogoje in načine dela, ki jim bodo dali občutek varnosti in 
gotovosti. To lahko dosežemo tako, da se oblikujejo (skupni) dogovori, pravila itd. in da se jih 
vsi držijo, zlasti pa da so učitelji dosledni pri vseh.« (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015, str. 40).  
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Kadar so vir učenčevih težav družinske razmere, učitelj ne more biti odgovoren za to, kaj se z 
otrokom dogaja v domačem okolju, lahko pa podpre otroka tam in takrat, ko je to mogoče. To 
lahko stori tako, da:  

• ga pogleda, mu neverbalno pritrdi,  

• mu izrazi naklonjenost, razumevanje ali zanimanje,  

• ga povabi na pogovor po uri,  

• upošteva učenčevo mnenje, predlog,  

• mu da več možnosti (da popravi oceno),  

• mu da možnost, da se izrazi,  

• opazi napredek in njegov trud  

• se drži pravil, spoštuje dogovor in njegovo zasebnost,  

• mu postavi jasne meje,  

• mu prisluhne in si vzame čas zanj (Jeriček Klanšček in Bajt, 2015). 

Učitelji, ki prepoznajo potrebe učencev, jim lahko pomagajo pri prepoznavanju in soočenju s 
sprožilci neustreznega odzivanja, ki jih spominjajo na pretekli travmatski dogodek. Lahko se 
odzovejo na čustva, ki so vzrok neustreznemu vedenju, namesto da se preprosto odzovejo na 
najbolj moteče simptome (Wolpow, Johnson, Hertel in Kincaid, 2009). 

Najprej je pomembno, da učitelj poskrbi, da se učenci počutijo varno (čustveno in fizično). Šele 
ko se bo učenec počutil varno, se bo lahko osredotočil na učenje in se povezal z odraslimi in 
sovrstniki(Wolpow idr., 2009). Učitelj lahko z določenimi strategijami in aktivnostmi v razredu 
ustvari varno okolje in poskrbi, da se bodo tudi travmatizirani učenci med sošolci in učiteljem 
počutili varno:  

• Učitelj naj oblikuje dnevne urnike, s katerimi omogočijo predvidljivost aktivnosti 
vnaprej. 

• Učitelj naj prepozna zgodnje opozorilne znake učenca in ga seznani z njimi. Opazuje in 
zabeleži naj kazalce fizične vzburjenosti (npr. tapkanje s stopali, pestenje, nagibanje 
telesa). 

• Spremembe oziroma prehodi iz ene aktivnosti v drugo naj bodo načrtovani in 
napovedani. 

• Učitelj naj oblikuje sedežni red, saj le-ta lahko izboljša občutek varnosti. 

• Učitelj naj oblikuje prostor, kamor se lahko učenec umakne in je še vedno del razreda, 
prav tako izboljša občutek varnosti; v kotu učilnice so lahko vreče iz fižola, gugalnik, 
stresne kroglice ali plišasta preproga, kar lahko pomaga učencu, da sodeluje v šolski 
aktivnosti ter se hkrati pomiri. 

• Učitelj naj določi varen prostor ali varno osebo, kamor se lahko učenec zateče v stresni 
ali ogrožajoči situaciji. 
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• Učitelj se mora zavedati, da lahko časovna omejitev aktivnosti za učenca pomeni 
sprožilec neustreznega vedenja. 

• Učitelj mora učencu dati vtis, da lahko izrazi svoja čustva. 

• Kadar je možno, lahko oblikujejo varnostni načrt;  

• Učitelj naj najde aktivnost, v kateri je učenec dober in mu omogoči, da v to aktivnost 
povabi še druge učence. 

• Učitelj naj uporabi vmesne odmore za prekinitev s travmo pogojenega vedenja učenca, ki 
izraža stres. 

• Učitelj ne sme siliti učenca, da govori o svojih čustvih, doživetjih, zasebnem življenju 
pred drugimi. 

• Vključi naj starše in ostale družinske člane učenca v prepoznavanje vedenjskih vzorcev, 
sprožilcev neprimernega vedenja ter v oblikovanje učinkovitih strategij in odzivov na 
njegove potrebe. 

• Učitelj lahko oblikuje pomirjujočo škatlo s predmeti, ki učencu pomagajo, da se pomiri in 
sprosti. Lahko vsebujeslike njegovih najljubših stvari, posebne igrače, stvari ki ga 
spominjajo na pomembne odnose in druge (Australian Childhood Foundation, 2010; 
Wolpow idr., 2009). 

Izzivi sodobnega poučevanja pogosto otežujejo individualiziran pristop k posamezniku, zato se 
lahko z vpeljavo določenih razrednih strategij oblikuje  ustrezno in varno učno okolje v učilnici, 
kar lahko pozitivno vpliva na vse učence, ne le tiste, ki se soočajo s travmo. Z določenimi 
aktivnostmi lahko učitelj vključi načela prakse, ki upoštevajo spoznanja o travmi, v cel razred 
(Australian Childhood Foundation, 2010). Nekatere izmed teh aktivnosti so: 

• Uporaba kratkih, jasnih in zaporednih navodil, ki jih učitelj ponavlja tekom izvajanja  
nalog.  

• Uporaba različnih strategij za podajanje informacij, navodil in nalog. To lahko vključuje 
verbalna navodila, vizualne okrepitve pri podajanju navodil, igre vlog in druge. 

• Vključevanje učencev v oblikovanje razrednih pravil. 

• Vključevanje aktivnosti čustvene pismenosti v načrt, s katerimi se učenci učijo 
prepoznati, poimenovati, nadzirati čustva ter odzivati na izražanje čustev sošolcev. 

• Kontinuirano razvijanje in vadenje različnih strategij in dejanj za ustrezno odzivanje na 
čustva/vedenje drugih. 

• Vključevanje pogovorov o aktivnostih, ki se bodo zgodile v prihodnjih dneh, tednih itd. 
Tako bodo učenci bolje seznanjeni s stvarmi, ki se bodo zgodile v prihodnosti. 

• Oblikovanje iger, ki jih lahko učenci izvajajo tekom odmorov ter so osredotočene na 
socialne spretnosti in timsko delo. 

• Vključevanje rednih sprostitvenih aktivnosti v pouk. 
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• Učitelj naj nudi jasne komentarje, modeliranje ali treniranje strategij za obvladovanje 
stresnih situacij, v pouk naj vključi modeliranje in razpravljanje o lastnih strategijah 
pomirjanja in sproščanja (Australian Childhood Foundation, 2010). 

Takšne aktivnosti lahko učitelj vključi v celoten razred, pri čemer ni potrebno izpostavljati 
travmatiziranega posameznika in le zanj posebej prilagajati pouka. Vsi učenci so lahko vključeni 
v te aktivnosti in tako se vsi učijo novih spretnosti, ustreznega vedenja, strategij, poleg tega pa se 
preko teh aktivnosti lahko travmatiziran posameznik počasi vključuje med svoje sošolce, brez da 
bi bil pri tem posebej izpostavljen. 

2.9.2 Priprava šole na krizno situacijo 

Do travmatskega dogodka lahko pride tudi v šolskem okolju in takrat je potrebno hitro in 
smiselno ukrepati. Avtorici A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) trdita, da bi morale šole imeti 
pripravljen načrt zaščitnih ukrepov za ukrepanje v kriznih situacijah. Ključni elementi šolskega 
kriznega načrta naj bi bili: 

• popis možnih travmatskih dogodkov in kriznih stanj,  

• seznam služb in posameznikov, ki v krizni situaciji lahko nudijo pomoč ali podporo,  

• oblikovanje šolskega kriznega tima in 

• načrt poteka dejavnosti v različnih možnih kriznih situacijah (Mikuš Kos in Slodnjak, 
2000). 

Šolski krizni tim sestavljajo: 

• ravnatelj,  

• šolski svetovalni delavci,  

• učitelj, ki je zadolžen za splošno varnost (prva pomoč, gasilska brigada),  

• vodje učiteljskih skupin/bolj izkušeni učitelji in  

• učitelj, ki je usposobljen za obravnavo otrok s psihosocialnimi težavami (Mikuš Kos in 
Slodnjak, 2000). 

Poleg tega pa v šolski krizni tim sodijo tudi predstavniki pristojne šolske zdravstvene službe, 
lokalne socialne službe ter zastopniki drugih lokalnih, regionalnih ali republiških služb (glede na 
vrsto dogodka) (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

Priročni seznami in interni telefonski imenik: 

Šola naj bi pripravila seznam služb, s katerimi se povezuje v različnih kritičnih situacijah z imeni 
oseb in telefonskimi številkami (center za obveščanje, policija, gasilci, reševalci, predsednik 
sveta šole, center za socialno delo itd.) (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Šola naj bi pripravila tudi seznam z naslovi in s telefonskimi številkami dosegljivih staršev 
učencev. En izvod tega seznama mora hraniti pooblaščena oseba na šoli, drug izvod pa naj bi na 
izlete in druge ekskurzije vedno vzel vodja izleta (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 
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Avtorici v svojem delu (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000) navajata tudi, da bi morala vsaka šola 
oblikovati seznam ukrepov ob primeru krizne situacije, in sicer: 

• takojšnje nujne naloge: vključujejo obveščanje staršev, obveščanje učencev in vodstva 
šole, izražanje sočutja in sožalja, odhod na kraj nesreče, pomoč na kraju nesreče in druge) 

• kratkoročne ukrepe: združitev otrok s starši, pomoč učiteljem in drugim šolskim 
delavcem, delo z učenci v razredih, vključevanje virov podpore izven šole, sodelovanje s 
starši, roditeljski sestanek, ponovna vključitev učencev k pouku 

• srednjeročne ukrepe: vključevanje ponesrečenih učencev k pouku, prilagajanje učnih 
zahtev, spremljanje psihičnega stanja udeležencev dogodka, sodelovanje s starši, 
organizacija zunajšolske strokovne pomoči 

• dolgoročne ukrepe: spremljanje ranljivejših otrok in šolskih delavcev, obletnice in 
spominska obeležja, usposabljanje učiteljev za obravnavo bolečih čustev in občutljivih 
tem, obravnavanje učnih vsebin, povezanih s travmo itd. (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

2.10 SEKUNDARNA TRAVMA 

Učitelji so pogosto med prvimi, ki ugotovijo, da se učenec in/ali njegova družina soočajo s 
travmo. Tekom dela se seznanijo s prepoznavanjem zdravstvenih težav in s pravočasno 
napotitvijo učencev k šolskemu svetovalcu. Seznanijo se tudi z osnovnimi značilnostmi poteka 
prijave zlorabe otrok. V primerjavi z ostalimi strokovnimi delavci, ki so v stiku s tovrstnimi 
otroki, pa imajo učitelji zelo malo izobraževanj na področju prepoznavanja simptomov primarne 
travme in skoraj nič izobraževanj o samooskrbi, ki je potrebna za preprečevanje sekundarne 
travme (Wolpow idr., 2009). Medtem, ko se delo učiteljev in vzgojiteljev kot strokovnjakov v 
šolah, seznanjenih s travmo, osredotoča predvsem na individualne potrebe travmatiziranih 
učencev, bi bilo potrebno v ospredje postaviti tudi potrebe odraslih, ki delajo neposredno s 
tovrstnimi učenci (Cavanaugh, 2016). 

Samooskrba psihologov in drugih strokovnih delavcev je eden izmed pomembnejših področij s 
travmo seznanjenega sistema. Strokovni delavec ima tako kot uporabnik svoje moči, potrebe, 
skrbi in ranljivosti. Delo z žrtvami travme zahteva, da je strokovnjak pozoren na vzdrževanje 
osebne meje med njim in žrtvijo ter na samooskrbo. Če želijo nuditi sočutno oskrbo in pomoč, 
morajo strokovni delavci prepoznati, razumeti in upoštevati znake stresa pri samih sebi. Stres 
strokovnih delavcev je poimenovan z različnimi izrazi: izgorelost, sekundarnatravmatizacija, 
utrujenost zaradi sočutja in drugi. Izrazi v splošnem govorijo o spremembi v notranji izkušnji 
strokovnih delavcev zaradi empatičnega vključevanja v odnos s travmatiziranimi posamezniki 
(Arledge in Wolfson, 2001). 

Empatija je intelektualna identifikacija oziroma nadomestno doživljanje čustev, misli ali stališč 
drugih. Vsebuje globoko vključevanje strokovnjakovih misli in srca. Če je učenec vidno 
vznemirjen, ga strokovnjak poskušavzpodbujati in vedenjsko usmerjati. Včasih lahko 
strokovnjak tekom poslušanja in svetovanja občuti nepredstavljivo žalost in bolečino. Takrat se 
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strokovnjak izrazito trudi in kadar s svojim delovanjem pomaga učencu, ob sočustvovanju občuti 
tudi zadovoljstvo. Zadovoljstvo ob sočustvovanju je pozitiven občutek ob zavedanju, da je 
sočustvovanje, ki ga je strokovnjak vključil v delo z drugimi, prineslo nekakšno pomoč, 
olajšanje, rast ali zdravljenje oziroma celjenje (Wolpow idr., 2009). 

Poslušanje opisov težkih zgodb pa ima tudi svojo ceno; empatija po eni strani predstavlja 
zdravilno moč, po drugi strani pa lahko empatija do travmatične bolečine drugega povzroči 
precejšnje osebno vznemirjenje poslušalca. Travma pri učencu lahko povzroči značilne 
simptome posttravmatskega stresnega sindroma, kot so razdražljivost, sprememba apetita ali 
zmanjšana koncentracija. Ko učiteljeva empatija do učenčevega trpljenja vodi do ponotranjenja 
zastrašujoče resničnosti, ki je učitelj ni osebno doživel, to imenujemo sekundarna/nadomestna 
travma. Izkušnje travme so »nadomestne«, simptomi pa so kljub temu popolnoma resnični 
(Wolpow idr., 2009).  

Do sekundarne travmatizacije pride, ko strokovni delavec, ki dela s travmatiziranimi otroki, 
izkusi to travmo (Cavanaugh, 2016). Je stanje napetosti in preokupiranosti zgodb/travmatskih 
izkušenj, opisanih s strani učencev oziroma drugih ljudi. Strokovnjaki so priče bolečini, strahu in 
grozi, ki so jih travmatizirani posamezniki doživeli in občutili (American Counseling 
Association, 2011). 

Posredno psihično travmatizacijo lahko povzročijo opisi dogajanj žrtev in neposrednih 
udeležencev travmatskega dogodka. »Psihološki osnovi za posredno travmo sta empatija in 
istovetenje z osebo, ki ji pomočnik pomaga. Reakcija na posredno travmatsko doživetje se 
kakovostno ne razlikuje bistveno od reakcij na neposredno travmatsko doživetje.« (Mikuš-Kos in 
Slodnjak, 2000). 

Sekundarna travmatizacija je pogosto navedena tudi kot »utrujenost zaradi sočutja«, »sekundarni 
travmatski stres« ali »sekundarna viktimizacija« (Cavanaugh, 2016). Wolpow idr. (2009) 
navajajo, da se lahko utrujenost zaradi sočutja občuti, kadar nadomestna ali druga travma 
neprestano preplavlja oziroma preobremenjuje posameznikovo zmožnost normalnega delovanja. 
Ob neprestani uporabi lastnih sposobnosti spopadanja strokovnjaki ugotovijo, da svojega dela ne 
opravljajo več dobro - v profesionalnem svetu ali pa v zasebnem življenju. Visoka stopnja 
utrujenosti zaradi sočutja pa lahko sčasoma vodi v izgorelost. Izgorelost je definirana kot fizična 
in čustvena izčrpanost, ki vključuje oblikovanje negativne samopodobe, negativen odnos do 
delovnega mesta ter izgubo skrbi in občutka za učence, njihove starše in sodelavce (Wolpow idr., 
2009). Zaradi čustvenih obremenitev doživijo izčrpanost svojih psihičnih sposobnosti, kar se 
lahko kaže v njihovem slabem počutju, poslabšanih medčloveških odnosih, zmanjšani 
učinkovitosti in vnemi pri delu (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000). 

Delo s travmatiziranimi posamezniki lahko na strokovne delavce vpliva na več načinov; lahko 
spremeni njihov pogled na svet, ogrozi njihov občutek osebne varnosti in povzroči paranojo, 
poruši njihov občutek duhovne povezanosti, lahko jih fizično in čustveno izčrpa (Arledge in 
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Wolfson, 2001). Občutijo nemoč, odgovornost, zavest da ne morejo storiti več za te ljudi, žalost, 
vse bolj intenzivno podoživljajo izgubo, stisko in žalost drugih oseb, občutijo tesnobo, krivdo 
zaradi lastne nemoči, lahko tudi aktivirajo lastne »speče« travme (Mikuš-Kos in Slodnjak, 2000). 

Wolpow idr. (2009) navajajo možne negativne posledice sekundarne travmatizacije, ki se lahko 
prikazujejo na osebni ravni ali pa na profesionalni ravni posameznika. 

a) Učinki in posledice sekundarne travme na osebni ravni posameznika: 

• Fizične: pomanjkanje spanca, sprememba apetita, nezdrava prehrana, zloraba alkohola, 
slab imunski sistem, pomanjkanje energije, bolečina v trebuhu, glavoboli idr.  

• Čustvene: anksioznost, razdražljivost, jeza, žalost, izguba empatije, otrplost, bes, 
depresija, izčrpanost, brezup, žalovanje idr. 

• Vedenjske: spremembe v rutini, izgubljanje stvari, nočne more, nepotrpežljivost, 
razdražljivost, samopoškodovanje, samouničujoče vedenje (droge, igre na srečo, hrana, 
nakupovanje idr.). 

• Kognitivne: zmanjšana koncentracija, izguba fokusa ali perspektive, zmedenost, 
rigidnost, perfekcionizem, težave pri odločanju, motnje mišljenja.  

• Odnosne/medosebne: nezaupanje, umik, osamljenost, sprememba interesa po intimnosti 
ali fizičnem dotiku, čustvena nedostopnost, negativno starševsko vedenje (prekomerna 
zaščita, zapustitev, agresija, sram idr.).  

• Duhovne/pogled na svet: frustracija na delovnem mestu, občutek nepoštenosti in 
pomanjkanja podpore, jeza na Boga, dvomi o predhodnih verskih prepričanjih, izguba 
namena (Wolpow idr., 2009). 

 
b) Učinki in posledice sekundarne travme na profesionalno raven posameznika: 

• Delovne naloge: zmanjšanje kvalitete in kvanitete, nižja motiviranost, večje število 
napak, povišani standardi, obsedenost s podrobnostmi. 

• Morala: izguba interesa, nezadovoljstvo z nalogami, negativen odnos, apatičnost, 
demoralizacija, občutek nepopolnosti, zmanjšanje zaupanja. 

• Medosebne: slaba komunikacija, konflikti med osebjem, obtoževanje, nepotrpežljivost, 
zmanjšana kvaliteta odnosov, umik od kolegov. 

• Vedenjske: odsotnost, izčrpanost, razdražljivost, prekomerno delo, neodgovornost, žalost, 
slaba presoja, pogoste grožnje za odstop od delovnega mesta (Wolpow idr., 2009). 

 

Če želimo, da učenci, ki se borijo s travmo, postanejo odpornejši, potrebujejo sočutne in odporne 
učitelje. Kakovostno poučevanje zahteva modeliranje spretnosti in odnosov. Če profesionalni 
učitelji komaj shajajo in se ne morejo ustrezno spopasti z izzivi, s katerimi se soočajo, kako naj 
bi potem ohranili moč, potrebno za spodbujanje odpornosti med svojimi učenci? (Wolpow idr., 
2009). M. McInerney in A. McKlindon (2014) zato poudarjata, da morajo učitelji in drugi 
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strokovni delavci najprej poskrbeti zase, saj bodo potem lažje in bolje pomagali drugim in se 
hkrati izognili izgorevanju. Poiskati morajo aktivnosti, s katerimi bodo sproščali svoj stres. 

2.10.1 Zmanjševanje učinka sekundarne travme 

V sistemu, seznanjenem s travmo, je najprej potrebno ozavestiti celotno institucijo o možnih 
učinkih sekundarne travme in vzeti v zakup, da je le-ta do neke mere neizogibna. Zaposleni 
morajo v instituciji občutiti, da lahko spregovorijo o svojih negativnih čustvih, povezanih z 
delom in lahko brez sramu preučujejo učinke sekundarne travmatizacije. Institucije lahko 
zmanjšujejo učinek dela s travmatiziranimi ljudmi na zaposlene z izobraževanjem vseh 
zaposlenih o travmi. Ko se bodo podrobneje seznanili s travmo in se naučili različnih strategij za 
delo s travmatiziranimi posamezniki, bodo lahko nudili učinkovitejše storitve, izognili se bodo 
retravmatizaciji in posledično zmanjšali učinek oziroma pojavnost sekundarne travmatizacije 
(Arledge in Wolfson, 2001).  

Avtorici (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000) navajata, da se lahko sekundarno travmatizacijo in 
izčrpanost v določeni instituciji zmanjša tudi z upoštevanjem sledečih pogojev :  

• ustrezni delovni pogoji (niso preobremenjeni, imajo dovolj časa za počitek, delajo v 
ustreznem okolju itd.),  

• dobra organizacija dela,  

• dobri in podporni medosebni pogoji v instituciji,  

• vzajemna podpora članov delovne skupine,  

• ustrezna usposobljenost/izobraženost za delo,  

• supervizija,  

• možnosti predelav lastnih travmatskih doživetij,  

• redni skupinski sestanki in 

• možnost opustiti delo, če so posameznikove sposobnosti obvladovanja ogrožene (Mikuš 
Kos in Slodnjak, 2000).  

Učitelji in drugi šolski delavci se morajo v instituciji počutiti varne, poleg tega morajo najti 
nekoga, s katerim lahko vedno spregovorijo o skrbeh, težavah in stresu, ki je posledica dela. Šola 
bi morala zaposlenim nuditi supervizijo ali manjše skupine, v katerih bi se lahko zaposleni 
pogovarjali o težavah, ki se pojavljajo pri njihovem delu, drug drugemu svetovali in si bili v 
oporo.  

V šolah, seznanjenih s travmo, bi bilo zelo koristno vključevanje svetovalnih delavcev, socialnih 
delavcev in psihologov v individualne ali skupinske seje z učitelji ali pa bi omenjeni strokovnjaki 
nudili in vodili specifična izobraževanja o načinih spopadanja s stresom pri poučevanju 
travmatiziranih učencev. Konec koncev pa je pomembno tudi, da učitelji povečajo število 
pozitivnih izkušenj v svojem življenju, predvsem na področju poučevanja, in praznujejo 
posamezne manjše uspehe znotraj obširnega »morja« izzivov (Cavanaugh, 2016). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Izpostavljenost travmatskim izkušnjam v otroštvu predstavlja velik svetoven problem, saj so 
miljoni otrok po svetu izpostavljeni nasilju in drugim dogodkom, ki jih lahko travmatizirajo. Ti 
dogodki so lahko povezani s prometnimi nesrečami, z naravnimi nesrečami, s smrtjo družinskega 
člana, s telesno in spolno zlorabo, z zanemarjanjem ali zgolj z opazovanjem nasilja (Cvetek, 
2009).  

M. Štirn (2014) piše, da so otroci najpogosteje izpostavljeni nasilju v njim znanem okolju – v 
družini, v sorodstvu, v soseski ali med vrstniki. Lahko so žrtve psihičnega, fizičnega, 
ekonomskega in spolnega nasilja, kot tudi zanemarjanja, pri čemer lahko ogroženost doživljajo 
posredno ali neposredno. Izkušnje nasilja v otroštvu negativno vplivajo na telesno in duševno 
zdravje žrtev, na čustveni in vedenjski razvoj, na oblikovanje samopodobe, na njihove odnose z 
drugimi ljudmi ter tudi na njihove zmožnosti učenja, saj so v obdobju zgodnjega otroštva precej 
bolj ranljivi ob primeru travmi kot kasneje. 

Izkušnje nasilja in drugih travmatskih dogodkov v otroštvu porušijo občutek varnosti, nadzora in 
zaupanje. Zaradi tovrstnih izkušenj lahko otroci spremenijo predstavo o sebi ter o svetu. Otrok v 
odnosih v primarni družini razvije osnovno zaupanje, občutek varnosti in sčasoma preko tega 
občutek zaupanja v samega sebe, v lastne sposobnosti in v odnose z drugimi ljudmi. Kadar pa je 
osnovna varnost pomanjkljiva že v primarnem družinskem okolju, potem otrok tega zaupanja in 
drugih občutkov ne razvije, kar lahko vpliva na njegov nadaljnji osebnostni razvoj (Štirn, 2014).  

Kadar se otrok sooča z izgubo opore ali z drugimi spremembami v domačem okolju, se vpliv in 
pomen šole za njegovo počutje  in nadaljnji razvoj poveča. V primerih, ko je stanje v otrokovem 
družinskem okolju porušeno ali ogrožajoče, je šola tisti prostor, ki otroku prestavlja varno 
zatočišče in spodbudno okolje, kjer vse poteka po nekem redu, kjer so odnosi v večji meri stalni 
in naklonjeni in kjer je možna izmenjava izkušenj. Učitelj je bistven za določanje stopnje 
varnosti otroka, za njegov socialni razvoj, za njegove sposobnosti komuniciranja in reševanja 
problemov. V kolikšni meri bo šola pomagala učencu, ki se sooča s travmo, je odvisno od tega, 
kako se bo šola kot celoten sistem ali kako se bodo posamezniki v njem odzvali na dogodek in na 
potrebe travmatiziranega učenca (Samec in Slodnjak, 2001). 

Izpostavljenost nasilju v domačem okolju  lahko zelo poslabša otrokovo delovanje v šoli in 
njegov učni uspeh, saj dokazano vpliva na slabšo zbranost, spomin, organizacijske in jezikovne 
sposobnosti, katere so bistvene za uspešno šolsko delo. To lahko vodi do neprimernega vedenja 
in učnih težav, do depresije, anksioznosti in tudi do samopoškodbenega vedenja. Zato mora otrok 
dobiti ustrezno podporo in pomoč pri predelavi posledic travme, pri čemer je pomembno 
upoštevati in razumeti značilnosti sistema, v katerem je otrok doživljal travmo, njegove odzive in 
strategije preživetja. Pri nudenju pomoči je potrebno izhajati iz njegovih potreb in najti različne 
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načine, kako mu pomagati izraziti stisko in predelati posledice travme. Poleg tega pa ga je 
potrebno spodbujati k nadaljnjemu šolskemu in osebnostnemu razvoju (Cole idr., 2005). 

Tudi v slovenskih šolah se lahko učitelji vsak dan srečujejo z otroki, ki so v preteklosti bili žrtev 
nasilja ali pa to travmo še vedno doživljajo. Nekateri lahko kažejo vidne znake travmatskega 
doživetja, medtem ko lahko nekateri učenci posledice travme kažejo na manj opazen način. 
Menim, da je pomembno, da strokovni delavci, zaposleni na šoli, te znake prepoznajo in jim 
namenijo potrebno pozornost, ne da jih spregledajo. Otrok lahko navzen s svojim vedenjem kaže 
le nagajivost, iskanje pozornosti ali nezainteresiranost, vendar pogosto ne vemo, od kod izvira 
takšno vedenje. Zato bi rada ugotovila, v kolikšni meri šola daje pomen travmi in podpori 
travmatiziranim učencem. Rada bi ugotovila, ali zaposleni na šoli sploh prepoznajo znake 
vedenja, ki morda kažejo na soočanje s travmo in kako to obravnavajo. Zanima me, če celotna 
šola daje poudarek oblikovanju sistema, ki bo predstavljal prijazen in varen prostor vsem 
učencem in v katerem bodo učenci, ki se soočajo s travmo, dobili ustrezno pomoč in podporo. 
Pri tem pa je seveda pomembno, da je na istem področju ustrezno poskrbljeno tudi za zaposlene, 
ki se srečujejo s temi učenci. 

3.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

Z magistrsko nalogo želimo ugotoviti, kakšno je poznavanje travme na izbrani šoli med 
posameznimi segmenti. Ugotoviti želimo, kako učitelji/učiteljice, svetovalni delavci/svetovalne 
delavke in drugi strokovnjaki/strokovnjakinjeobravnavajo travmatiziranega učenca, saj so ravno 
oni tisti, ki so v osnovni šoli največ v stiku z učenci. Zanima nas, ali je na dotični šoli oblikovan 
protokol ukrepanja ob travmatskem dogodku, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni v šoli. Poleg 
tega želimo ugotoviti, ali so seznanjeni s sekundarno travmo ter kako se soočajo z njo. Na koncu 
želimo ugotoviti tudi, v kolikšni meri poznajo pojem pristop šole, ki upošteva spoznanja o travmi 
(ang. trauma-informed school). 

V nadaljevanju bom uporabljala izraz »intervjuvanci«, ki se enakovredno nanaša na ženski in 
moški spol vseh zaposlenih oseb, ki sem jih intervjuvala. 

Cilji raziskovanja so: 

• Ugotoviti, kako intervjuvanci definirajo travmo. 

• Ugotoviti, ali zaposleni prepoznajo travmatizirane učence in katere znake travme 
največkrat prepoznajo. 

• Ugotoviti, kako zaposleni obravnavajo učenca, ki se sooča s travmo. 

• Ugotoviti, ali ima šola oblikovan protokol ukrepanja ob primeru kriznega dogodka v šoli 
in raziskati potek ukrepanja v kriznih situacijah. 

• Ugotoviti, kako zaposleni doživljajo delo s travmatiziranimi učenci; ali pri tem doživljajo 
sekundarno travmo in kako se z njo soočajo. 

• Ugotoviti, ali je po mnenju zaposlenih šola prijazna travmatiziranim in drugim učencem 
ter kako skrbi za prijazno okolje. 
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• Ugotoviti, če so zaposleni že slišali za pristop v šoli, ki upošteva spoznanja o travmi in 
kaj menijo o vključevanju tega pristopa v njihov šolski sistem. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na namen in cilje magistrskega dela smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja 
(RV): 

RV1: Kako intervjuvanci definirajo pojem »travma« in kaj po njihovem mnenju lahko 
travmatizira učence? 

RV2: Katere vedenjske/čustvene/kognitive/socialne spremembe intervjuvanci najpogosteje 
prepoznajo pri travmatiziranem učencu?  

RV3: Kako obravnavajo učenca, pri katerem opazijo nenadne zaskrbljujoče spremembe, ki bi 
lahko bile posledica travme? 

RV4: Kakšen je postopek dela v primeru kriznega dogodka v šoli? 

RV5: Kako doživljajo in se soočajo s sekundarno travmo? 

RV6: Kakšno je njihovo mnenje o prijaznosti šole do učencev in kako po njihovem mnenju šola 
poskrbi za oblikovanje učencem varnega in prijaznega okolja?  

RV7: V kolikšni meri so intervjuvanci seznanjeni s pristopom, ki upošteva spoznanja o travmi in 
kakšno je njihovo opredeljevanje do tega pristopa? 

3.4 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

V raziskovalnem delu je bil uporabljen kvalitativen pristop dela. Mesec (1998) kvalitativno 
raziskavo pojmuje kot raziskavo, za katero temeljno gradivo predstavljajo besedni opisi in 
pripovedi, zbrane tekom raziskovalnega procesa, in v kateri je zbrano gradivo tudi analizirano 
besedno, brez uporabe merskih postopkov in števil. Pri tem pristopu je poudarek na razumevanju 
in interpretaciji raziskovanih situacij ter dogodkov skozi oči proučevanih oseb (Vogrinc, 2008). 

Za zbiranje empiričnih podatkov je bila uporabljena metoda spraševanja s polstrukturiranimi 
intervjuji. Za to vrsto spraševanja je značilno, da vprašalnik ni v celoti pripravljen, temveč so 
oblikovane le okvirne teme, ki spraševalcu omogočajo, da usmerja pogovor. Bistvo takšne 
metode spraševanja je, da se spraševalec čim bolj umakne v ozadje in intervjuvancu pusti, da 
prosto pripoveduje svojo zgodbo ter izraža svoje misli in občutja, brez da bi ga spraševalec 
prekinjal z vnaprej postavljenimi vprašanji (Mesec, 1998; Vogrinc, 2008).  

3.4.1 Opis vzorca in postopek izbire vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 10 oseb, zaposlenih na izbrani osnovni šoli iz osrednje slovenske 
regije. Ključ za izbiro intervjuvancev je bil, da so predstavniki zaposleni na delovnih mestih, kot 
so razredni učitelj, predmetni učitelj, psiholog, svetovalni delavec ali socialni delavec. V 
raziskavo sem želela vključiti zaposlene, ki so dnevno v stiku z večjim številom učencev, saj 



44 
 

 

tako obstaja večja možnost, da so se tekom svojega dela že soočili s travmatiziranimi učenci ali 
kriznimi dogodki v šoli. Sprva je bil namen, da bi bili v raziskavo vključeni tudi zaposleni z 
drugih delovnih mest, kot so knjižničarka, kuharica, hišnik in čistilka, vendar smo na koncu po 
pogovoru z ravnateljico omenjena delovna mesta izpustili.  

Vzorec, ki je bil izbran za raziskavo, je bil neslučajnostni namenski. V raziskavo so bile 
vključene osebe, ki so bile zaposlene na prej omenjenih delovnih mestih in osebe, ki so bile 
sploh pripravljene sodelovati. Veliko število zaposlenih se na prošnjo za sodelovanje namreč ni 
odzvalo ali pa so jo zavrnili, saj so dejali, da imajo trenutno preveč dela z drugimi stvarmi in ne 
morejo nameniti toliko časa intervjujem. Zaradi slabše odzivnosti zaposlenih mi je pri 
oblikovanju vzorca pomagala ena izmed intervjuvanih učiteljic, ki je v sodelovanje prepričala še 
svoje sodelavce. Tako je končen vzorec, vključen v raziskavo, vseboval 5 učiteljic predmetne 
stopnje, 3 učitelje razredne stopnje in 2 psihologinji, ki na šoli opravljata tudi delo svetovalne 
službe.  

3.4.2 Merski instrument in postopek zbiranja podatkov 

Merski instrument, uporabljen za pridobivanje podatkov, je bil polstrukturirani intervju, s 
katerim sem pridobila potrebne informacije, hkrati pa sem lahko tekom pogovora prilagajala 
vprašanja glede na potek pogovora, saj je polstrukturirani intervju zelo prožna tehnika zbiranja 
podatkov, pri kateri navadno raziskovalec vnaprej oblikuje cilje in nekaj bistvenih vprašanj, 
preostala vprašanja pa nato sproti oblikuje tekom pogovora (Vogrinc, 2008). 

Pred izvedbo intervjujev sem na podlagi teoretičnih izhodišč oblikovala cilje, ki sem jih želela z 
raziskavo doseči in okvirna vprašanja, s katerimi sem lahko vodila pogovor. Pozorno sem 
poslušala pripovedi intervjuvancev ter dodajala sproti oblikovana vprašanja glede na vsebino 
pogovora.Sprva sem izvedla 2 pilotna intervjuja, s katerima sem preizkusila ustreznost okvirno 
zastavljenih vprašanj ter lastno zmožnost vodenja pogovora. Na podlagi pilotnih intervjujev sem 
vprašanja dodelala, nato pa sem izbrala šolo za izvedbo raziskave.  

Pred začetkom izvajanja raziskave sem se o vseh podrobnostih pogovorila z ravnateljico šole ter 
jo prosila za dovoljenje. Po njenih navodilih sem ji poslala podrobnejši opis raziskave poslala po 
elektronskem sporočilu, katerega je potem ravnateljica posredovala vsem zaposlenim. Z 
zaposlenimi sem se nato individualno dogovorila za datum izvedbe intervjujev.Vsem 
intervjuvancem sem pred začetkom pogovora ponovno na kratko predstavila namen 
raziskovalnega dela, jih prosila za odobritev snemanja pogovora ter jim zagotovila anonimnost. 
Intervjuji so potekali individualno v času poukav prostorih osnovne šole, trajali so različno 
dolgo, od 20 do 45 minut. Raziskava je bila izvedena februarja 2019. 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Postopek obdelave podatkov sem pričela s transkripcijo posnetkov pogovorov v dobesedni zapis, 
s čimer sem zagotovila avtentičnost pogovorov. Vse osebne podatke, ki bi lahko omogočili 
prepoznavnost omenjenih oseb in krajev, sem v besedilu odstranila oziroma anonimizirala. Za 
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poimenovanje intervjuvancev sem uporabila raziskovalne šifre, kot so PU1, PU2, RU1, SD1 itd. 
PU1 predstavlja prvo intervjuvano učiteljico s predmetne stopnje, RU1 predstavlja prvo 
intervjuvano učiteljico z razredne stopnje, SD1 pa predstavlja prvo intervjuvano svetovalno 
delavko (ki na šoli opravlja tudi vlogo psihologinje).  

Pridobljene podatke sem nato obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo in jih odprto kodirala. 
Vse intervjuve sem podrobno prebrala, podčrtala izjave, pomembne za raziskavo, ter s tem 
določila enote kodiranja. Tem enotam sem pripisala pojme, ki so smiselno predstavljali pomen 
posamezne enote. Vse pojme sem nato prepisala na skupen list in izločila podobne pojme, ki so 
imeli enak pomen. Tako sem določila skupne kode, ki so predstavljali določeno enoto iz vseh 
intervjuv. Te kode sem nato združila v nadredne kode glede na vsebino, ki so jo predstavljali. Na 
koncu pa sem oblikovane kode združila še v kategorije. S tem sem razdelila intervjuje smiselno 
glede na vsebino, kar mi je omogočilo lažjo in bolj smiselno analizo besedila. Pridobljene 
odgovore sem nato interpretirala in ugotovitve povezala s teoretičnimi izhodišči. 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.5.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Rezultati so predstavljeni po raziskovalnih vprašanjih, pri čemer je vsebina razčlenjena na 
kategorije in pripadajoče podteme (kode). Besedilo vsebuje precej dobesednih navedkov 
intervjuvancev, ki so navedeni v ležečem tisku.  Posamezne vsebine iz različnih kategorij se med 
seboj prepletajo ali dopolnjujejo, kar je v predstavitvi rezultatov označeno z zapisom »glej 
kategorijo/podtemo«. V kategorijah so rezultati povezani z lastnim razmišljanjem in teoretičnimi 
izhodišči. V nadaljevanju so kategorije navedene s kratico KAT. 

RV1: Kako intervjuvanci definirajo pojem »travma« in kaj po njihovem mnenju lahko 
travmatizira učence? 

KAT: OPREDELJEVANJE POJMA »TRAVMA«  S STRANI  INTERVJUVANCEV 

»NEK ČIST NEPRIČAKOVAN DOGODEK«  

Večina intervjuvancev je travmo povezala s travmatskim dogodkom, in sicer so trdili, da je 
travma enkratni, nepričakovan, težji ali negativni dogodek, ki se pojavi iznenada in na katerega 
posameznik ne zna odreagirati, pri čemer je PU4 dodal: »Mogoče je to stiska, na katero otroci 
niso pripravljeni in potem na različne načine vpliva na njih.«Travmatski dogodki so načeloma 
negativni, nepredvidljivi, nenadni, ogrožajoči dogodki, katerih posameznik ni sposoben 
obvladovati in nadzorovati (Lavrič in Štirn, 2016). PU1 pa je mnenja, da do travme pride takrat, 
ko se»nek čist nepričakovan dogodek zgodi, na katerga naletiš, pol pa maš hujše pa milejše 
travme, mislm da je za vsazga človeka mal drgač, pač odvisn, kaj si dal čez življenje že skoz.« 
Poleg tega, da gre pri travmi lahko za nek enkraten travmatski dogodek, pa RU1 in SD2 
dodajata, da travmo lahko predstavlja tudi dolgotrajna izpostavljenost zelo težkim situacijam 
oziroma izpostavljenost ponavljajočemu se negativnemu dogajanju. To potrjujeta tudi Jeriček 
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Klanšček in Bajt (2015), ki v svojem delu navajata, da so travmatski dogodki lahko enkratni, 
ponavljajoči se ali pa dolgotrajni dogodki. 

»DOLGOROČNO SLABO VPLIVA NA NJEGOVO FUNKCIONIRANJE« 

RU1 je mnenja, da je travma »izpostavljenost nekim zlo težkim situacijam, ki v tebi vzbudi 
občutke strahov, panike, tvoje funkcioniranje v tvojem vsakdanjem življenju je lahko zaradi tega 
dogodka ali teh dogodkov otežkočeno.«Podobnega mnenja je tudi SD2, ki je v pogovoru dejala, 
da lahko izpostavljenost travmatskemu dogodku »otroka spravlja v neravnovesje, predvsem 
psihično in potem tudi fizično, in dolgoročno slabo vpliva na njegovo funkcioniranje in se pač 
pozna na različnih področjih funkcioniranja v šoli na področju vključevanja med vrstnike, 
ocenjevanja, sodelovanja v šoli in pač drugje.« S tem se strinjajo tudi SAMHSA (2014) ter 
Thompson-Lastad idr. (2017), ki travmo opredeljujejo kot posledico negativnega dogodka ali 
dogajanja, ki ga posameznik doživi kot fizično ali čustveno škodljivega ali kot grožnjo življenju 
in lahko dolgotrajno škodljivo učinkuje na posameznikovo delovanje in zdravje na njegovem 
mentalnem, fizičnem, psihičnem, čustvenem, duševnem in socialnem področju. To na nek način 
potrjuje tudi moja raziskava, saj so vsi intervjuvanci omenili, da lahko izpostavljenost 
travmatskim dogodkom na nek način negativno vpliva na posameznikovo vedenje in 
funkcioniranje. Menim, da bo otrok sigurno težje zbrano sodeloval pri pouku, težje bo navezoval 
stike s sošolci ali drugimi odraslimi, če se v sebi neprestano spopada s stisko ali se ves čas 
spominja groznega dogodka, ki ga je travmatiziral. 

KAT: SITUACIJE, KI LAHKO PO MNENJU INTERVJUVANCEV TRAVMATIZIRAJO 
OTROKA 

Travmo se v splošnem lahko deli na dve kategoriji: na akutno in kronično travmo. Akutno 
travmo predstavljajo dogodki, ki se pojavijo v določenem trenutku in na določenem kraju, so 
nepričakovani in so običajno kratkotrajni. Tovrstni dogodki so lahko naravne katastrofe, 
prometne nesreče, izguba ljubljene osebe, napad ali teroristični napad. Medtem ko gre pri 
kronični travmi za dolgotrajno izpostavljenost travmatskim izkušnjam. Kronično travmo lahko 
predstavljajo dolgotrajna zloraba, zanemarjanje, družinsko nasilje in kronične bolezni (NCTSN, 
2006a, v Bell idr., 2013). Pri tem pa Porche, Costello in Rosen-Reynoso (2016) poudarjajo, da se 
pri obravnavi travm ne smemo osredotočiti le na tiste bolj »dramatične« oblike, ampak moramo 
biti pozorni tudi na manj očitne oblike, ki lahko ravno tako vplivajo na otroka.Otroka lahko 
namreč travmatizirajo stvari, ki za nekoga drugega ne predstavljajo nikakršne grožnje in se z 
njimi brez problema sooči. 

»ZA NEKOGA JE LAHKO TRAVMA ŽE DOMAČA NALOGA« 

PU2 travmo povezuje z učenčevo pripravljenostjo na pouk, in sicer pravi: »Za nekatere je to 
lahko že stiska, ker niso pripravljeni na pouk, niso naredili domače naloge, niso pripravljeni na 
spraševanje in potem izostajajo, nočejo pridt v šolo ker jih je strah in so v stiski.«Temu se 
pridružuje tudi PU2 s trditvijo: »Za nekoga je lahko travma že domača naloga, če se je ne zna 
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pravilno lotiti, potem samo spraševanje je lahko travma.«Zanimivo je, da je toliko 
intervjuvancev izpostavilo povezavo med učnim uspehom in travmo, saj so trije intervjuvanci 
izpostavili, da je veliko učencev danes zelo pod stresom zaradi pouka. I. Klemenčič (2012) 
razlaga, da so v današnji družbi pričakovanja glede šolskega uspehazelo visoka in če učenci ne 
dosegajo dovolj dobrih rezultatov, to pogosto pomeni družinsko tragedijo, kar starši rešujejo z 
raznimi načini nadzorovanja in sankcioniranja. Otroci tako od staršev kot od šole doživljajo velik 
pritisk, da morajo biti nadpovprečno uspešni, če želijo iti na dobro srednjo šolo, na dobro 
fakulteto in dobiti dobro službo ter pri tem ustrezati visokim standardom (prav tam). To teorijo 
lahko potrdimo tudi z mojo raziskavo, saj so PU2, PU3 in PU4 v pogovoru omenili, da imajo 
otroci v šoli precej stisk, predvsem zaradi pričakovanj od staršev, ker ocena 4 ni več dovolj 
dobra. Menijo, da so zahteve staršev marsikdaj previsoke, pri čemer PU2 dodaja: »Učenci imajo 
tudi zelo veliko dejavnosti popoldan in se mi zdi da lahko vse to vpliva na to, da doživljajo nek 
stres, travmo.«Verjetno pa je to povezano tudi odpornostjo posameznika na stresne situacije in z 
njegovo pripravljenostjo na spoprijemanje s stresom, saj tudi A. Mikuš Kos in V. Slodnjak 
(2000) trdita, da doživetje istega dogodka ni pri vseh otrocih enako, saj ni nujno, da vsak otrok 
ob tem dogodku zaznava nevarnost in je možno, da otroka travmatizira dogodek, ki sicer ni 
travmatski, vendar ga otrok tako doživlja. To posredno omeni tudi PU1:»Mislm da je za vsazga 
otroka mal drgač, en bo dogodek videl tko, drug drgač, pa odvisn kok si prpravlen na take 
situacije in kaj mu pomeni ta stvar.« 

Pri tem bi izpostavila tudi opažanje, da so intervjuvanci, ki so omenili povezavo med travmo in 
učencevo pripravljenostjo na pouk ter z njegovim učnim uspehom, govorili le o tem dejavniku. 
Niso omenili še drugih dogodkov ali situacij, povezanih npr. z družino, ki prav tako lahko 
travmatizirajo otroka. 

»TRAVME SO POVSOD OKROG NAS« 

Večina intervjuvancev meni, da lahko učence travmatizirajo čisto različne stvari, saj vsak otrok 
drugače dojema stvari, kar  RU1 opredeli tako: »Lahko so to čist taki dogodki, k jih otroci ne 
znajo razložit in jim dajo nalepko da je to nekaj groznega in se s tem ne znajo soočit sami, ker so 
to majhni otroci in niso čist opremljeni, da bi vedeli kako kakšen težek dogodek izrazit in kako 
razložit to kaj se jim dogaja al pa da znajo te stvari izrazit.« pri čemer RU2 dodaja: »Travme so 
povsod okrog nas, potem pa kokr si vzameš pa se sprijazniš s tem.«Iz tega tudi RU2 izhaja, da 
travmo za otroka lahko predstavlja skoraj vse: »Od tega da ima nekdo eno igračo, drug je pa 
nima, od čustvenih travm doma do čustvenih travm v razredu od sošolcev, do travm ki jih lahko 
povzroča učitelj.«SD2, SD1, PU5 in RU2 menijo, da lahko ločitve staršev otroci zelo težko 
doživljajo in jih pogosto travmatizirajo oz.vplivajo na njihovo stanje, kar PU5 izpostavi tako: 
»Ločitve ogromno vplivajo, eni zelo dobro sprejemajo, pri veliki pa se zelo pozna ta razdor v 
družini.«SD1, PU5 in RU1 trdijo, da imata lahko izpostavljenost zasvojenim staršem in 
alkoholizem v družini prav tako ogromen vpliv na stanje otroka na vseh področjih in lahko 
travmatizirata otroke, ki so neprestano izpostavljeni tovrstnim okoliščinam.Zanimivo pa je, da 
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STA spolne zlorabe omenila dva intervjuvanca. PU5 dodaja še, da lahko travmo za otroka 
predstavljata tudi nasilje doma in trpinčenje v šoli. Tudi A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) v 
svojem delu navajata, da so najpogostejši travmatski dogodki, ki lahko travmatizirajo otroka, 
spolna zloraba otroka, telesno trpinčenje otroka, družinsko nasilje ter druge, ki jih intervjuvanci 
niso izrecno izpostavili (nezgode, življenjsko nevarne bolezni ali težki zdravniški posebi, otrok je 
priča nasilju, samomoru, poškodovanju idr.). Pri tem pa bi dodala, da so intervjuvanci pogosto 
omenili, da ločitev močno negativno vpliva na stanje otroka (glej podtemo Začelo se je z 
ločitvijo), medtem ko avtorici tega dejavnika nista izrecno navedli med najpogostejšimi 
travmatskimi dogodki. 

KAT: PRIMERI TRAVMATIZIRANIH UČENCEV, S KATERIMI SO SE INTERVJUVANCI 
SOOČILI TEKOM SVOJEGA DELA 

»KAR NEKAJ JE BLO TAKIH OTROK, KI SO IZGUBIL ENGA OD STARŠEV« 

Glede na ugotovitve številnih tujih raziskav se veliko število mladih v svojem otroštvu sreča z 
enim ali več težjimi dogodki, kot so nasilje, smrt bližnje osebe, nesreče, ločitev staršev in od 
staršev ter drugi.Gonzalez, Monzon, Solis, Jaycox in Langley (2016) so z raziskavo v štirih 
osnovnih šolah ugotovili, da je bilo največ otrok v svojem otroštvu priča fizičnemu nasilju, da so 
bili žrtev fizičnega nasilja, da so bili priča hudi nesreči, da je bil nekdo, ki je zelo blizu otroku, 
hudo bolan, poškodovan ali pa je umrl, medtem ko je bilo precej manj otrok, katerih starši 
uživajo alkohol ali droge. V nasprotju s tem pa so rezultati študije ACE prikazali, da se je največ 
otrok v svojem otroštvu soočilo z zlorabo prepovedanih substanc in alkoholom v družini, sledili 
pa so fizična zloraba, ločitev v družini ter spolna zloraba (Violence prevention, b.d.). Teh 
ugotovitev pa z mojo raziskavo ne moremo podpreti, saj se je tekom svojega dela v šoli največ 
intervjuvancev srečalo z učenci, ki so izgubili bližnjo osebo. RU1 trdi:»Ja, kar nekaj je blo takih 
otrok, ki so izgubil enga od staršev v zgodnji starosti. En fantek je izgubil očeta, bil je zelo zaprt, 
težko je vzpostavljal stik z mano.En fantek je odraščal brez očeta in se je ob pouku skozi različne 
vsebine včasih pokazal, da katere stvari še niso čist predelane al pa da je otrok v stiski.«Tudi 
SD1 je delila svojo izkušnjo:»Smo šli na izlet pa je punčka zraven mene sedela in mi je 45min 
razlagala čist detajlno, kako je bilo, ko je oče umrl, kdo je kaj rekel, kako so ga odpeljali, kaj se 
je dogajalo.« Ni pa nujno, da otroka prizadene samo izguba enega od staršev, temveč jih lahko 
prizadene tudi izguba drugih ljubih oseb ali živali, kar potrdi RU3: »Učenec je imel smrt mucka, 
k je z njim spal in je bil zelo navezan nanj.«PU4 je omenila tudi: »V vasi je kr dost samomorov in 
te otroci so res v stiski.«Me je pa malo presenetila trditev SD2:»Smrti staršev so prisotne 
predvsem pri mlajših, s katerimi dela druga kolegica. Jst nimam velik primerov, da bi učenci 
rabl pomoč zarad smrti staršev.«Ali to pomeni, da se z izgubo bližnjih oseb na tej šoli učenci 
pogosteje srečujejo v mlajših letih ali so mlajši učenci le toliko bolj občutljivi na izgubo, jih bolj 
prizadene in se še ne znajo ustrezno soočiti s to bolečino? Možno pa je tudi, da starejši učenci 
bolje skrivajo znake bolečine in prizadetosti ob izgubi, da jih drugi ne bi opazili.  

»ZAČELO SE JE Z LOČITVIJO« 
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Tudi ločitve v družini imajo lahko velik vpliv na otroka in njegovo funkcioniranje v šoli, kar so 
potrdili štirje intervjuvanci. PU2 je rekla: »Ločitev je ogromno, eni zelo dobro sprejemajo, pri 
veliki pa se zelo pozna ta razdor v družini, tega je zlo velik.«Nato je delila svojo izkušnjo: 
»Punca, ki se je potem vse skupaj izteklo v anoreksijo. To se jezačelo dogajati v 8.razredu, ona je 
bila razredni sonček ane res pridna, potem je pa res začela in sošolke odrivat, jezikava je ratala, 
jst sm si misnla seveda puberteta ane, sej bo minilo to, potem smo pa ugotovil da zelo hujša inje 
mami potem povedala da začelo se je z ločitvijo, ki se je že prej zgodila, dve leti prej ampak je kr 
dobr prenašala, potem se je pa zapletlo pri skrbništvu in je zgleda punca tko reagirala ane in se 
je tok zapletl da smo jo komi rešil.« PU3 se je prav tako srečala z učenko, pri kateri je takoj 
opazila, da se je nekaj spremenilo in da nekaj ni v redu: »Prej je bla pridna, pol je pa začela 
risat po klopeh, po zvezkih, čist odsotna je bila, potem pride mama na govorilne in pravi ločila 
sva se in sm rekla a to je to, to je mogl bit pa takrat pa takrat. Pri učenki sem namreč opazila 
spremembe, iskala sem vzrok in ga nisem našla, no zdaj pa vem.«SD2 je dejala, da imajo starejši 
učenci pogosto težave zaradi ločitev staršev, kar se najpogosteje pozna na njihovem vedenju. 
Vendar pri tem ne iščejo pomoči ravno zaradi ločitve in tega tudi ne poudarjajo pogosto, temveč 
potrebujejo le dodatno pozornost in pogovor.Ob ugotovitvah študije ACE je možno trditi, da 
ločitve spadajo med najpogostejše težje dogodke, s katerimi se otroci srečujejo in jih lahko tako 
prizadenejo, da jim povzročijo travmo (Violence prevention, b.d.). Na podlagi primerov, ki so jih 
delili intervjuvanci, lahko potrdimo, da otroci (vsaj nekateri) postopek ločitve res težko 
doživljajo, kar se pogosto opazi tudi na spremembi njihovega vedenja in funkcioniranja na 
različnih področjih. Pri tem pa ima verjetno pomembno vlogo tudi to, na kakšen način in koliko 
časa postopek poteka, v kakšnem okolju je otrok tekom ločitve in tudi v kakšnem odnosu starša 
urejata ločitev. B. Simonič in A. Poljanec (2008) namreč trdita, da je ločitev ena izmed najbolj 
stresnih in psihično napornih situacij, skozi katere grejo pari, zato ima način spoprijemanja s 
postopkom ločitve in prilagajanja na novo stanje ogromen vpliv na otrokovo doživljanje ločitve, 
na katere se pogosto odzovejo z jezo, strahom, žalostjo, občutki krivde, lahko pride tudi do 
zdravstvenih težav in nazadovanja (prav tam). 

»OČI JE SKOS PIL« 

Poleg zgoraj omenjenih primerov travm, s katerimi so se srečali intervjuvanci, so nekajkrat 
omenili tudi problem alkoholizma v družini. Alkoholizem v Sloveniji in tudi drugod predstavlja 
velik javnozdravstveni in družbeni problem, katerega negativnih posledic ne občutijo le tisti, ki 
alkohol uživajo (slabše počutje, slabše zdravje, težave v odnosih, prometne nesreče), temveč tudi 
njegova družina (slabši odnosi, nasilje) in širša okolica (težave v službi, konfliktnost) (NIJZ, 
2018). »Otroci iz družin alkoholikov nimajo pravega otroštva.« (Friedl, 2002). Avtor namreč 
meni, da vsak otrok za svoj razvoj potrebuje uravnovešeno, stabilno in varno ozračje v družini, 
česar pa starša zaradi alkoholizma otroku pogosto ne moreta nuditi. Ozračje je v takšni družini 
pogosto nestalno, v trenutkih, ko je starš trezen, je vse lepo in popolno, ko pa je pod vplivom 
alkohola, ponovno izbruhnejo jeza, prepiri in nasilje ali pa popolna ignoranca. Takšne družine so 
pogosto tudi osamljene in se zapirajo pred drugimi, kar otroku otežuje pot vzpostavljanja in 
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vzdrževanja stikov z drugimi. Otroci, ki odraščajo v prisotnosti alkoholizma, so pogosto 
čustveno preobremenjeni, kar vodi do čustvene preobčutljivosti ali otopelosti, postanejo 
nervozni, nemirni, težko shajajo s svojimi stiskami in bolečinami, ki jih potem na različne načine 
izražajo (Friedl, 2002). SD1 je delila primer učenke, katero je takšna stiska pripeljala do poskusa 
samomora: »Mela sm en primer, k je bil zame zelo travmatski, ko je deklica hotela narediti 
samomor v razredu. Učiteljica me je poklicala, k sm bla lih v bližini, k se ji je zdel da se ful čudn 
obnaša, in sm jo vn odpelala in sva se pogovarjali in sm vidla ni ok in pol je povedala končno da 
je pojelda tablete in sm ji težila da takoj pove kaj je pojedla, poklicala sm še učitlco za prvo 
pomoč in reševalce in so jo takoj odpelal na izpiranje. Pol k je bla že bolš, je povedala da ni 
mogla več, da pač oči je skos pil, mami je itak samo s sabo se ukvarjala.«Tudi PU2 in PU5 sta 
dejali, da sta imeli v razredu že kar nekaj učencev, ki so prihajali iz družine alkoholika, kar se je 
v precejšnji meri poznalo na njihovem vedenju in funkcioniranju v razredu. 

»DA JE ŠLO ZA SPOLNO NASILJE« 

Po ugotovitvah ACE študije se med pogostejšimi težjimi dogodki, ki jih doživijo otroci, 
pojavljata tudi fizično in spolno nasilje (Violence prevention, b.d.). Primere nasilja sta omenila 
samo dva intervjuvanca, in sicer je RU2 dejal: »Mel sm eno punčko, tm se je takoj poznalo da 
neki ni ok, sprememba iz vesele osebe, veselega otroka v 3. razredu v apatično osebo brez duše, 
prozorna, k duh. In takoj vidiš da je nekaj narobe. Pol smo ugotovil po dolgi poti, da je šlo za 
spolno nasilje, sam kej več o tem ne smem povedat.«Tudi PU2 se je soočila s primerom spolnega 
nasilja pri učenki: »Pred leti je bila ena učenka, ki naj bi z balkona padla in je blo potem vse 
zavito v meglo in nismo vedli kaj je res bilo ali kakšno spolno nasilje doma ane te stvari pol 
starši tko obrnejo da potem res sami ugibamo kaj je res bilo. In na koncu se je res izkazal, da je 
šlo za spolno nasilje. Groza.«Pri tem je bilo govora samo o spolnem nasilju nad otrokom, vendar 
pa ne smemo pozabiti, da lahko otroka prizadene tudi, če je le priča fizičnega ali spolnega nasilja 
med starši ali drugimi osebami v njegovi bližini, tako kot tudi verbalnega nasilja. Intervjuvanci 
teh primerov sicer niso omenili, sem pa prepričana, da se otroci soočajo tudi s to obliko nasilja. 

RV2: Katere vedenjske/čustvene/kognitive/socialne spremembe intervjuvanci najpogosteje 
prepoznajo pri travmatiziranem učencu? 

KAT: VEDENJSKE SPREMEMBE 

»ZDEJ JE BLA PA ČIST ODSOTNA« 

Kar nekaj intervjuvancev je dejalo, da je sprememba, ki je najverjetneje posledica travmatskega 
dogodka, pri otroku izrazito opazna, da gre za spremembo iz danes na jutri ali pa se določeno 
vedenje ponavlja nekaj časa in se le še stopnjuje. RU2 je rekel: »Ja sigurno se pozna, sprememba 
v enem dnevu, sprememba iz vesele osebe, veselega otroka v 3. razredu v apatično osebo brez 
duše, prozorna, k duh. Tut nč ne pomaga, ji rečeš naj nadajuje z delom in se sploh ne odzove. In 
takoj vidiš da je nekaj narobe.«Tudi PU1 je opazila izrazito spremembo pri svoji učenki:»Ena 
zelo problematična učenka, vedl smo da se velik dogaja z njo, že prej je bla bl odstona pr uri, 
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zdej je bla pa čist odsotna, glava naslonjena navzdol, oči čist mrtve, ni bla odzivna na nič, k prej 
je bla odzivna če si reku dej prosm začni delat, je začela, takrat pa kr nč.«Tudi PU4 meni: »Vidi 
se pa to na učencu tko da kr zasanjani, kr nekam vn gledajo, niso pri stvari, k jih pokličeš, se ne 
odzovejo.«Morda lahko takšen odziv povežemoz odmikom oziroma disociacijo. Nekateri 
travmatizirani otroci se včasih kar odklopijo od tedanjega dogajanja ali preprosto v mislih 
odidejo, da ne čutijo stiske v sebi, s katero se soočajo. Pogosto se sploh ne zavedajo, da so 
»zapustili« učilnico ter zamudili kup informacij in navodil učitelja. Cole idr., 2005 pa menijo, da 
je neodzivnost  otroka lahko posledica anksioznosti in strahu, njegove misli so lahko tako 
preokupirane s strahom za lastno varnost ali varnost njegovih bližnjih, da popolnoma izgubi 
pozornost na pouk. Pri tem avtorji opozarjajo, da so učenci, ki imajo težave s pozornostjo, 
pogosto zmotno diagnosticirani z ADHD sindromom, ki ima podobne simptome, in travma je 
posledično spregledana ter neobravnavana (prav tam). 

»TEŽKO JE VZPOSTAVLJAL STIK Z MANO« 

Travma lahko vpliva tudi na otrokovo zmožnost vzpostavljanja stikov ter na samo željo po 
druženju. Otrok se lahko odmakne od sošolcev in ostalih, noče se družiti, kar pove tudi RU1: 
»En fantek je izgubil očeta, bil je zelo zaprt težko je vzpostavljal stik z mano, tut od sošolcev se je 
kr umaknu, ni se igral z njimi. Potem sva čisto preko vsakdanjih vsebin prišla do tega, da se je 
razgovoril.« Tudi SD2 in PU4 sta opazila, da lahko soočanje s travmo vpliva na otrokovo željo 
po druženju in vzpostavljanju stikov. PU4 je dejal:»Vidi se pa to na učencu tko da zasanjani, 
osamljeni, nočejo se družiti, tko da pol že nekak pogruntaš da je neki.«Bell idr. (2013) omenjajo, 
da so vedenjske spremembe pogosto kar očitne, še posebno učiteljem, ki veliko časa preživijo z 
učenci in vsaj približno poznajo njihovo običajno vedenje. Lahko pride do sprememb v 
socialnem vedenju, kot so socialna izolacija, povečana ali zmanjšana pogovorljivost, pri mlajših 
otrocih pa se lahko opazi tudi spremembe v načinu igre (prav tam).Na podlagi primerov, ki so jih 
intervjuvanci delili, lahko podkrepimo to teoretično izhodišče, saj so intervjuvanci opazili 
spremembe v socialnem vedenju učencev, ki so se soočali s travmo, izolirali so se tako od 
sošolcev kot od šolskega osebja. Če so učitelji dovolj pozorni na vedenje svojih učencev in če 
vsaj okvirno poznajo učenčevo običajno vedenje, potem mislim, da lahko precej hitro opazijo 
spremembe v učenčevem vedenju in postanejo dodatno pozorni nanj. 

»VES ČAS JE ŽELEL BIT OPAŽEN« 

V nasprotju s tistimi, ki so se umaknili, socialno izolirali in izgubili voljo do vseh aktivnosti, pa 
so nekateri učenci spremenili vedenje na drugačen način. PU3 je dejala: »Zelo! Vedenje se zelo 
spremeni, kar naenkrat postane nemiren, ne dela, čist drugačen je. Eno punco sem mela, ki je 
bila čist drugačna. Prej je bla pridna, pol je pa začela risat po klopeh, po zvezkih, ugovarjala je, 
potem pride mama na govorilne in pravi ločila sva se in sm rekla a to je to, to je mogl bit pa 
takrat pa takrat. Otrok se čist drgač začne obnašat, al je nemiren, listke mečka, cel kup stvari je 
k jih opaziš k se začnejo kar naenkrat dogajat.«Včasih učenci le potrebujejo dodatno pozornost 
in jo bodo na vsak način želeli dobiti. PU1: »Je blo pa težko tukej z njim delat. Individualno je 
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blo supr, je bil ful pridn, v razredu pa ne. Ves čas je želel bit opažen če ne na lep pa na slabši 
način in je težko k ti en v razredu skoz dela drmr.«Še težje pa je delati v razredu, če imaš več 
takih učencev.PU5: »K eni so res vedenjsko problematični in se res sprašujem kaj je v ozadju da 
je tak. In v 8. razredu jih mam 29. in je velik problematičnih. Je pa tut pogosto povezano uni k so 
bl neuspešni so tut nemirni in hitr obupajo. in zdej sm končno ugotovila za enga lumpa, se je 
končno razgovoril da ma mami raka in ga res skrbi. In sva se velik pogovarjala.« Cole idr. 
(2005) razlagajo, da se travmatizirani otroci lahko do šolskega osebja vedejo agresivno in 
izzivalno, saj travmatizirani otroci zaradi lastnih izkušenj lahko izgubijo zaupanje do starejših 
ljudi in se ne počutijo varno v njihovi prisotnosti. Občutek varnosti imajo le, kadar sami 
nadzirajo situacijo, zato izzivajo učitelje ali se vedejo neprimerno, agresivno do njih. Vendar bi 
težko to razlago podprli z mojo raziskavo, saj iz opisov intervjuvancev ni razvidno, da bi bili 
učenci agresivni ali nesramni do učiteljev in drugega osebja, temveč so le na razne načine 
poskušali pridobiti pozornost. Ena izmed možnih razlag za to je, da jim doma pozornosti 
primanjkuje, zato jo potem skušajo najti drugje in na način, kot pač sami znajo. Zato je 
pomembno, da se takšnega vedenja ne zatre in kaznuje, ampak se ga na ustrezen način vodi.  

KAT: SPREMEMBE NA ČUSTVENEM PODROČJU 

»ŠE GLOBLJE JE ŠLA V ŽALOST« 

Travmatizirani otroci pogosto doživljajo »poplavo« čustev, vendar je izražanje teh čustev pri 
vsakem posamezniku različno. Simptomi na čustvenem področju se pogosto kažejo z depresijo, s 
tem, da otrok težko nadzira svoja čustva, da se zlahka razjezi ali da je hitro razdražljiv. Travma 
lahko povzroči občutek neprestanega strahu, kateremu je pogosto pridružen stres, nezaupljivost 
do drugih ter pomanjkanje samozavesti (Bell idr., 2013). RU2 je na podlagi čustvenega izražanja 
pri svoji učenki opazil, da se je nekaj zgodilo z njo: »Bila je skos ista, že prej je bla taka 
nesproščena, v strahu, ampak takrat je blo pa še hujš, še globlje je šla v žalost in v strah. Takoj 
sm vidu, da se je neki zgodil in da neki ni uredu z njo.«RU1 pa je delila svojo izkušnjo s 
travmatiziranim učencem, ki je kazal ravno nasprotne znake: »Postal je precej agresiven no tko 
vzkipljiv, včasih je bil moment, k je bil čist klasičen šolski, da nečesa ni znal izračunati in je 
predstavljal frustracijo in je bil to sprožilec agresije in jeze. Pol se je pa pomiril in je blo spet 
use uredu.« RU1 pa je nato povedala še primer učenca, ki je zaradi svojih težav popolnoma 
izgubil interes za šolo:»Mela sm tut enga fanta, k je mel doma neke hude težave in čist nč več ni 
hotu delat. Sam tuki pa pač ne morš nč, če ti otrok reče kaj bom jst to rabu delat kaj mi bo to 
pomagal v življenju, tok zahtevna matematika. Že jst vem da je kšna snov res mimo za 9.razred 
ampak jo morm predelat zarad NPZ-ja, kaj šele tak otrok k res ne vidi smisla k ma čist druge 
probleme v svojem življenju, kako bo preživel doma, da bo vsaj normalno popoldne imel. Sm 
rekla enmu zakaj pol sploh hodš sm, pa je reku zato da sm na toplem pa da mam malco. Mislm to 
je res grozno poslušat in pol res ne veš več kaj bi nardil.«Lavrič in Štirn (2016) v svojem delu 
tudi omenjata, da ljudje, ki se soočajo s travmo, pogosto postanejo ravnodušni in izgubijo 
zanimanje za določene stvari.S predstavljenimi primeri bi lahko potrdili zgoraj omenjeno 
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teoretično trditev, da se vsak otrok res lahko drugače odziva na stisko, ki jo doživlja zaradi 
travme, kar je verjetno odvisno od njegovih preteklih izkušenj, od okoliščin, v katerih živi in v 
katerih se je travmatski dogodek zgodil. Če otrok ne živi v urejeni družini, kjer bi se moral 
naučiti prepoznavanja in spoprijemanja s svojimi čustvi, potem se to lahko nadaljuje v težave z 
izražanjem čustev, kot je prikazano v zgornjih dveh primerih. Zato je tako pomembno, da se 
otrokovih čustev ne zanemarja in da se pravočasno ustrezno ukrepa, kadar so opazne izrazite 
čustvene spremembe pri posamezniku.  

KAT: SPREMEMBE NA FIZIČNEM PODROČJU 

»SMO PA UGOTOVIL, DA ZELO HUJŠA« 

Travma lahko pusti posledice tudi na telesnem nivoju posameznika. Ta lahko občuti pogoste 
glavobole, bolečine v prsnem košu ali hrbtu, utrujenost, bolečine v sklepih in mišicah in drugje 
(Cole idr., 2005). Lahko povzroči tudi motnje spanja ali ponavljajoče se nočne more, lahko pa 
pride tudi do motenj hranjenja in nenadne spremembe telesne teže (prav tam). S takšnim 
primerom se je soočila PU5: »Punca, ki se je potem vse skupaj izteklo v anoreksijo. To se 
jezačelo dogajati v 8.razredu, ona je bila razredni sonček ane res pridna, potem je pa res začela 
in sošolke odrivat, jezikava je ratala, jst sm si misnla seveda puberteta ane, sej bo minilo to, 
potem smo pa ugotovil da zelo hujša, to me je za špotno učiteljica opozorila.« 

KAT: SPREMEMBE V UČNEM USPEHU 

»TO SE TUT NA UČNEM USPEHU LAHKO POZNA« 

Veliko študij travmo v otroštvu povezuje s šolskim uspehom. Izpostavljenost travmatskim 
dogodkom v otroštvu lahko negativno vpliva na duševno zdravje posameznika, kar neredko vodi 
do težav v šoli, saj lahko nerazrešena travma oslabi posameznikovo zmožnost razvoja delovnega 
spomina  in zmožnost procesiranja novih informacij ter posledično vodi do slabših ocen in 
nižjega IQ statusa (Bell idr., 2013; Porche idr., 2016). S tem se strinja tudi RU1, ki trdi:»To se tut 
na učnem uspehu lahko pozna, ker so prisotne neke blokade in zagotovo lahko vpliva na njegovo 
delo v šoli. Tak dogodek lahko sproži tut neko drugo težavo ane na primer s koncentracijo, s 
pozornostjo ane, kar lahko vpliva pol tut na njegov uspeh.«Medtem pa je imela SD1 popolnoma 
drugačno izkušnjo:»Pr enih se pol to tut na delu pri pouku pozna ane pa pr uspehu. Ta punca je 
pa napredovala, se je bl zavzela, je mogla tut dnevnik aktivnosti vodt, je učno zrastla, je bl 
delala, ni blo priporočljivo, da ma stike z družbo od prej in je sama premik nardila naprej, se je 
bl seb posvetila.«Zanimivo je, da sta povezavo med travmo in učnim uspehom izpostavila le dva 
intervjuvanca. Pričakovala sem, da bo ta problem večkrat omenjen glede na to, da literatura 
močno poudarja pomen zgodnjega odkrivanja otrok, ki trpijo za posledicami travme, saj imajo 
le-te lahko velik vpliv na učni uspeh učenca in če se pravočasno ne ukrepa, jih lahko to 
zaznamuje za celo življenje. Morda se na tej šoli res dovolj hitro odkrije učence, ki kažejo 
simptome travme, se pravočasno in ustrezno ukrepa, da do učnih težav sploh ne pride. Ali pa se 
intervjuvanci s tovrstnimi primeri res niso srečali tako pogosto, da bi jih tedaj omenili. 
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KAT: PROBLEMI, S KATERIMI SE INTERVJUVANCI SOOČAJO PRI PREPOZNAVANJU 
ZNAKOV TRAVME UČENCEV 

Včasih je težko odkriti travmatizirane učence le na podlagi sprememb v njegovem vedenju in 
funkcioniranju v šoli, težko je prepoznati, da se učenec v sebi spopada s hudo stisko in v 
nadaljevanju intervjuvanci povejo, zakaj.  

»OTROK REDKO SAM PRIDE POVEDAT« 

Problem je, če otrok svoje težave tišči v sebi in noče nikomur povedati, kaj se z njim dogaja. 
Tudi če učitelji in drugi strokovni delavci opazijo, da se z njim nekaj dogaja, ni nujno, da se bo 
vedno odprl in povedal, kaj je narobe. Ta problem so omenili tudi intervjuvanci. PU2 pravi: 
»Zdej otrok je zelo malo ki ti pridejo to povedat. Zdej otrok se ti lahko zaupa, ni pa nujno ne, 
lahko ti pove, lahko se ti zlaže, pri otroku opaziš da je nekaj narobe, ne veš pa, kaj se v resnici 
dogaja.«Tudi PU4 je mnenja, da učenci te stiske bolj skrivajo, pri čemer SD2 dodaja:»Tuki otrok 
redko sam pride povedat, da mu nekaj ni, če se nahajajo v takem stanju, da je to za njih prevelik 
pristik in se v njegovi glavi še sploh dobro ne znajdejo, kaj se mu dogaja, bo verjetno težje prišel 
do nekoga, ki mu lahko pomaga in se mu zaupal.«Verjetno je otroke tudi strah, kaj se bo zgodilo, 
če bodo nekomu povedali resnico ali pa ne čutijo dovolj zaupanja do drugih, da bi jim izdali 
skrivnost. Morda niti ne vidijo možnosti, da bi to lahko rešilo težko situacijo ali pa preprosto 
nočejo, da bi drugi izvedeli, kaj se mu dogaja. Po drugi strani pa moramo vedeti, da so ta 
problem omenili le trije intervjuvanci, tako da najverjetneje nimajo vsi takšnih izkušenj. Verjetno 
je tu pomembno tudi dejstvo, da se nekaterim osebam otrok lažje zaupa, kot drugim (glej 
kategorijo Delo z učencem). 

»KŠNI PA TEGA NE PREPOZNAJO TOK« 

Problem, s katerim se intervjuvanci srečujejo pri prepoznavanju travmatiziranih učencev, je tudi 
to, da razredni učitelji lažje opazijo stiske pri učencih, kot ostali učitelji. PU4: »Učenci te stiske 
bl skrivajo ane, kot razrednik lahko več opaziš, kot učitelj pa mogoče če te ne opozorijo, ne.« 
Učitelji, ki več časa preživijo z istimi učenci, bolje poznajo način funkcioniranja učencev in 
verjetno hitreje opazijo, če se učenec začne nenadoma drugače vesti. Problem je tudi, da je v 
razredu množica otrok, kar učitelju oteži prepoznavanje travmatiziranega posameznika, saj se ne 
more osredotočiti le na enega učenca, temveč mora voditi cel razred. SD1: »Je pa tko ti k z enim 
otrokom individualno delat ga tok poznaš, da k že pride na vrata, že uprašaš kaj je narobe, kšni 
pa tega ne prepoznajo tok ane, aveš oni majo le množico otrok, ti ne morš na vsazga bit pozorn 
in ugotavlat kaj mu je, ti pa lažje lahko.« SD1 dodaja razlago, zakaj učitelji težje prepoznajo 
travmatizirane učence: »Tko če bi z učitelji govoril o tem, bi jih manj prepoznal travme al pa vidl 
to, ker majo manj stika s tem, oni sploh ne vejo kaj ti kle vse vidš, pa maš tut več stika s starši k 
vidš kakšn travmo majo oni, itak svetovalna sužba je vpletena v vse in na tem mestu vse vidš. Je 
pa tut odvisno od občutljivosti človeka, eni itak rečejo da kdo blefira, kar mi je najbl 
grozn.«Moje mnenje pa je, da ne rabi imeti vsak učitelj izobrazbe psihologa, da opazi 
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spremembe pri otroku in začne razmišljati, da se je moralo nekaj hudega zgoditi, da je prišlo do 
takšnih sprememb. Tudi to je namreč najpomembneje, da opazijo spremembe in o tem opozorijo 
druge pristojne službe, ki bodo že ustrezno ukrepale. Pri tem pa igra pomembno vlogo tudi 
osebnost vsakega posameznika, kot razlaga RU1: »Učitelji smo si zelo različni in če si sam kot 
človek mel neko travmatsko izkušnjo, bolj zmoreš prepoznat tako situacijo, nekdo lahko pri 
otroku ne vidi nič poebnega, nekdo s tako izkušnjo pa je lahko bolj pozoren na te stvari in bolj 
začuti, v čem je težava.«Tudi PU1 ima podobno mnenje:»Nevem tut eni imajo šest čut za to eni 
ga pa nimajo. Ker kolegica takrat ni nč opazla da je blo s to punco kej narobe, men je blo pa 
takoj neki čudnga, alarmantnega.« 

RV3: Kako obravnavajo učenca, pri katerem opazijo nenadne zaskrbljujoče spremembe, 
ki bi lahko bile posledica travme? 

KAT: DELO Z UČENCEM 

»IN SVA CELO URO O TEM GOVORILA« 

Glede na pridobljene odgovore večina intervjuvancev daje velik pomen pogovoru, ko pride do 
obravnave travmatiziranega učenca. S pogovorom najprej pristopijo k učencu in preko pogovora 
skušajo potem učencu tudi pomagati. Kar 8 intervjuvancev je omenilo, da je njihov prvi korak 
»ukrepov«, ko opazijo zaskrbljujoče spremembe pri učencu, individualni pogovor z njim. Pri tem 
se mi zdi super, da so izpostavili besedo »individualni«, saj na ta način ne izpostavljajo učenca 
pred celim razredom in učenec ni primoran o svojih težavah govoriti pred svojimi sošolci, kar bi  
lahko še povečalo njegovo stisko, temveč mu je omogočen varen zasebni prostor, kjer se lahko 
zaupa učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu.PU1 je povedala, kaj stori, ko opazi, da se 
učenec zaskrbljujoče ali nenavadno vede: »Jst ga najprej pokličem v kabinet, tko prijazno, kaj je 
zdej s tabo tole mi ni ušeč, a se lahko dogovoriva kako drgač, k maš te izpade? Kšn pol na tak 
način učasih pove, kšn pa tut ne.«PU3 je mnenja, da že sam pogovor lahko učencu pomaga, da 
lahko izrazi svoje misli in se pomiri:»Zadnjič sem imela naslednji dan ko je tisti učenec skočil z 
Vegove, zjutraj pred poukom enega učenca za individualno uro in je celo uro samo o tem govoril 
in sva celo uro o tem govorila, da se je usaj mal pomiril do pouka, ker v takem primeru če imaš 
ena na ena ni tak problem, ker ta res ni bil pri uri in nebi nič nardila.«Cole idr. (2005) menijo, 
da je vzpostavljanje ustreznega toplega odnosa med učiteljico ter travmatiziranim učencem ena 
najučinkovitejših poti za pomoč temu učencu. Kadar otrok občuti, da je sprejet in da nekoga 
skrbi zanj, se razvije občutek varnosti in sčasoma otrok postane bolj odprt za učenje in delo v 
šoli (prav tam). Tekom analize pridobljenih odgovorov pa je bilo mogoče opaziti, da se učenci 
nekaterim učiteljem veliko lažje odprejo in se z njimi pogovarjajo, kot z drugimi učitelji, morda 
ravno zato, ker z nekaterimi ne razvijejo odprtega zaupljivega odnosa, v katerem bi se počutili 
varno in sprejeto. Nekateri učitelji verjetno učencem ne dajo vedno občutka, da jih zanimajo 
zasebne težave učencev in da se lahko obrnejo na njih, če bi se radi pogovorili. Morda se s tem 
niti ne želijo ukvarjati ali pa ne znajo ustrezno pristopiti do učencev v stiski. Lahko delujejo tudi 
bolj »hladno«, zato morda učenci niti ne poskušajo spregovoriti z njimi o svojih stiskah. Nekateri 
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učitelji pa že na prvi pogled dajo občutek, da so prijazni, topli in zaupanja vredni, kar po mojem 
mnenju učenci tudi prepoznajo in se jim lažje približajo. To je omenila tudi PU5: »Učenci men 
veliko povejo ane. Velikokrat ostanejo po pouku in kr mal še sm pa ke hodi in pol pride pa pove. 
Ampak vedno iščem kaj bi lahko pomagalo. Zakaj je tak kot je in zdej sm končno ugotovila za 
enga lumpa, se je končno razgovoril da ma mami raka in ga res skrbi. In sva se velik 
pogovarjala.«Nekateri učenci pa preprosto nočejo govoriti o svoji stiski oziroma potrebujejo 
precej časa, preden se določeni osebi popolnoma zaupajo. To je omenila tudi SD2:»Sploh kkšni 
fantje se nočejo pogovarjati o sami ločitvi ampak rabijo pa mogoče mal več pozornosti, 
pogovora in jim to mogoče tut celi rane v tistem času, ko to rabijo.«Ko pa se učenec enkrat odpre 
in pokaže potrebo, da želi govoriti o svoji stiski, mu je treba to omogočiti. »Pomembno je, da pri 
takem otroku spodbujamo izražanjenegativnih in bolečih čustev na varen način, kar pomeni, da 
mu omogočimočasovno omejeno izražanje negativnih čustev v varnem in sprejemajočem okolju 
(brez vrstnikov).« (Jerišček Klanšček in Bajt, 2015, str.29).To teoretično trditev lahko povežemo 
tudi s primerom, ki ga je z nami delila SD1: »Smo šli na izlet pa je zraven mene sedela in mi je 
45min razlagala čist detajlno, kako je bilo, ko je oče umrl, kdo je kaj rekel, kako so ga odpeljali, 
kaj se je dogajalo. Velik možnosti smo ji dal, da je o tem govorila. Čeprov to je bilo lahko sredi 
pouka, nismo ustavljal tega, mal smo omejil, če ni bilo primerno za pouk, ubistvu smo jo 
spodbujal k temu, da čimveč razlaga in da da to iz sebe ven. Z učiteljico, specialno pedagoginjo, 
z mano, s komer je sama hotela.«Pomembno je, da učenec v šoli dobi možnost izraziti svoja 
čustva, da spregovori o svoji stiski, saj se morda doma ne more z nikomer pogovoriti o tem in je 
ravno družina izvor njegovih težav. Zato je važno, da ima v šoli otrok občutek varnosti, da se 
lahko zaupa komur želi in da dobi ustrezno podporo in pomoč. RU3 prav tako stremi k temu, da 
bi učenci izražali svoja čustva:»Jst ubistvu ne želim brskat po njih ampak takoj ko vidm da niso 
uredu, uprašam zakaj ni uredu in mu prisluhnem ane da sam pove kokr želi in potem poskušam 
usmerit vedenje oziroma prečistt tista čustva k so se nabrala, odvisno za kaj gre ane.« 

»ŠE BL SI POZORN« 

Ko enkrat opaziš izrazite spremembe pri učencu in izveš, kaj je vzrok tem spremembam, 
postaneš še bolj pozoren na tega otroka, saj te skrbi, da bi se stanje ponovilo ali še poslabšalo. 
Takšno izkušnjo je imela SD1: »Še bl si pozorn na tega otroka, ga sprašuješ si uredu, ga 
opazuješ. Pol sm še kr dolg razmišlala o tem in mela strah kaj če bo spet in pol sm skos jo 
opazovala, a si uredu, a kej rabiš, dej prid na pogovor, bl začneš na preventivi delat.«Tudi RU2 
je postal bolj pozoren na učenko, pri kateri je opazil izrazito sprememenjeno vedenje in izvedel, 
kaj se dogaja v njenem družinskem okolju. Med odmori jo je ves čas opazoval, da se ne bi stanje 
še poslabšalo. PU5 predstavi svojo zaskbrljenost s primerom učenke, ki se je spopadala z 
anoreksijo:»Jst sm jo celo spremljala pri malci, kosilu, da sm sedela z njo, da sva klepetali, da je 
kej v usta nesla, k me je res skrbel da bo še slabš in da ne bo nč jedla, če bo sama jedla.« 
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»KAJ UČENEC RABI« 

Spopadanje s travmo lahko otežuje otrokovo funkcioniranje na različnih področjih, zato je 
potrebno učenca na teh področjih podpreti in mu pomagati. Vendar pa se lahko posledice travme 
pri vsakem posamezniku drugače izrazijo, zato je težko oblikovati neka splošna navodila, kako 
pomagati travmatiziranim učencem, temveč se je potrebno prilagoditi njihovim individualnim 
potrebam, prepoznati, kje potrebujejo pomoč in spodbudo ter jim to tudi omogočiti. 
Intervjuvanci pa so poudarili, da se oblike pomoči, ki jih zaposleni nudijo učencem, precej 
razlikujejo glede na njihovo delovno mesto. Učitelji se bolj osredotočijo na delovanje učenca v 
razredu in mu pomagajo pri tem, da se bo vključil v razred in se dobro počutil v njem. RU1 
namreč trdi: »Mi se bolj s tem ukvarjamo na kakšen način bo otrok funkcioniral v razredu, na 
kakšen način učencu konkretno pomagati pri temu da bo funkcioniral, sodeloval z ostalimi, se 
vključil v razred, da mu bo prijetno, da bo imel občutek varnosti. Ker če pridemo v stik s takim 
učencem, potem naprej ukrepa svetovalna služba, ker učitelji se ne ukvarjajo tok s tem, s to 
specifično pomočjo. Nekak mu probaš pomagat pri stikih z ostalimi.«Ena pomembnejših vlog, ki 
jih ima šola v življenju travmatiziranih učencev, je pomagati jim pri vzpostavljanju dobrih 
odnosov s sovrstniki in z odraslimi. Ustrezni vzorniki in odnosi s sovrstniki imajo namreč veliko 
vlogo v procesu okrevanja ter lahko vodijo do pozitivnih vedenjskih, socialnih in šolskih izzidov 
(Cole, 2005). Prav tako je pomembno, da se travmatizirani učenci naučijo prepoznavati svoja 
čustva ter se spoprijeti z njimi. Pomembna naloga šole je, da učence nauči tehnik pomirjanja 
anksioznosti in usmerjanja svojega vedenja. Travmatizirani otroci se spoprijemajo z visoko 
stopnjo vzburjenosti in strahu. Vsaka stvar, ki jih spominja na travmo, lahko sproži neustrezno 
vedenje v razredu. Najprej morajo učitelji in drugi zaposleni prepoznati, kdaj učenec doživlja 
neprijetna čustva, in nato se morajo z njim pogovoriti o ustrezni podpori in odzivih(prav tam). 
Tudi intervjuvanci dajo velik pomen učenju prepoznavanja čustev in spoprijemanju s čustvi.RU1 
je trdila: »Nekak mu morš pomagat da izrazi neko stisko, jezo, da se nauči izražat na način ki je v 
redu.«Podobno mnenje izrazi tudi RU3 s svojim načinom delovanja: »Če se burno odzovejo, ne 
odreagiram burno nazaj, ampak se pogovorim, zakaj je tko blo, da povejo, kako občutjo ane da 
opišejo. Potem poskušam usmerit njihovo vedenje oziroma prečistt tista čustva k so se 
nabrala.«Po drugi strani pa je potrebno spodbujati in krepiti njihove zmožnosti sprostitve ter 
doživljanja pozitivnih čustev, kot so veselje, ljubezen, zaupanje, strpnost, notranji mir 
idr.(Jeriček Klanček in Bajt, 2015). To je omenila tudi SD1: »Tista punčka, k je delala samomor, 
je prej skos hotla pet, pa ji je mami govorla da ne, kaj boš to rabila. Jst sm pa vidla kok ona 
uživa u tem in da je takrat bla res srečna k je pela in sm rekla mami da more to spodbujat, k pač 
rabi neki tazga.«Res se mi zdi pomembno, da se spodbuja stvari, v katerih otrok uživa in v 
katerih je uspešen, saj takrat vsaj začasno pozabi na vsa negativna čustva, s katerimi se spopada, 
poleg tega pa mu ta pozitivna stvar vzbudi upanje, da mu vsaj nekaj v življenju uspeva in da 
morda ni vse tako slabo, kot se zdi. 

Pomembno je, da učenec ve, na koga se lahko obrne, kadar je v stiski in potrebuje pomoč. SD2 
pravi: »Zagotovo potrebujejo nekoga, kateremu se lahko zaupajo, na katerega se lahko obrnejo, 
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ko se jim vse nabere in ko sošolci tega ne razumejo, da se lahko o tem pogovorijo in pri tem 
potrebujejo nekaj časa.«Na šoli je veliko strokovnih delavk, na katere se lahko učenci obrnejo, 
kadar jih potrebujejo. To je poudarila tudi PU4: »Imamo dobro svetovalno službo, da so na voljo 
za predmetno in razredno stopnjo, da se odmaknejo, ko sami prosijo al pa ko ti opaziš in je kr 
fajn poskrbljeno za njih.«Temu mnenju pa se pridružuje tudi PU3: »Mamo tut teh strokovnvih 
delavk tok, da imajo veliko pomoči.«Intervjuvanci so omenili, da je na šoli veliko DSP-jev in če 
zaradi travme trpi otrokovo funkcioniranje pri pouku (npr. težave s koncentracijo, s pozornostjo), 
lahko dobi tudi DSP, kjer mu je omogočena ustrezna pomoč glede na njegove individualne 
potrebe.SD2 predstavi še eno prilagoditev, ki je na voljo vsem učencem:»Na šoli imamo modro 
sobo, kamor se lahko tudi umakne in se dogovorimo da se lahko umakne. Tam je pa vedno en 
učitelj dežuren. Tam potem lahko dela kakšne naloge, se pogovarja, miri, to pa samo zapišemo 
da je v tej sobi, da spremljamo.«Tudi Wolpow idr. (2009) menijo, da je pomembno, da je otroku 
omogočen nek prostor, kamor se lahko umakne in v katerem se počuti varnega. Vendar dodajajo 
tudi, da bi bilo koristno tudi v razredu oblikovati tak prostor, kjer je učenec še vedno lahko del 
razreda, vendar je v svojem varnem »mehurčku« (prav tam). Tega varnega prostora pa 
intervjuvanci kot dodatno prilagoditev niso omenili. Ob pogovoru z intervjuvanjci sem dobila 
občutek, da je za travmatizirane učence na tej šoli kar dobro poskrbljeno. Z učitelji se 
pogovarjajo o čustvih, se učijo tehnik uravnavanja in spoprijemanja s čustvi, poleg tega jih 
podpirajo tudi pri vzpostavljanju stikov s sovrstniki. Na voljo pa so jim vsi strokovni delavci, s 
katerimi se lahko individualno pogovarjajo o svojih stiskah. Lahko pa se umaknejo tudi v modro 
sobo, kadar potrebujejo mir. 

»NAJSLABŠ JE PA DVIGNT GLAS IN GA KAZNOVAT« 

Včasih se ne zavedamo, da otroci, ki so bili izpostavljeni neizbežnim preobremenjujočim 
situacijam, lahko z neprimernim vedenjem, neposlušnostjo ali iskanjem pozornosti na vse načine 
le izražajo svojo bolečino in nezavedanje tega lahko pogosto vodi do kaznovanja otroka.  Če 
učitelj ali kdorkoli ne razume, zakaj se učenec nenadoma neprimerno vede, se pogosto 
osredotoči na njegovo vedenje namesto na čustva za tem vedenjem (Cole idr., 2005). Če učitelj 
zazna učenčevo spremenjeno vedenje, ga ne sme zatreti in kaznovati, saj s tem lahko učenca še 
dodatno travmatizira, temveč se mora vprašati, kaj je povzročilo takšno vedenje. Seveda ni 
nujno, da je za vsakim neprimernim vedenjem prisotna travma, ampak kadar pa je, pa lahko z 
neustreznim odzivom stanje le še poslabšamo. Tudi dve intervjuvanki sta omenili, da kazen 
definitivno ni način za uravnavanje takšnega vedenja. RU1: »Če ne veš, kaj je ozadje njegovega 
vedenja, težko tudi ugotoviš. Vendar kaznovanje neprimernega vedenja ni ustrezen način, mi se 
vedno učimo,da napako nardiš in se s tem lahko nekaj novega naučiš, prav je tudi da se otroka 
umakne, predvsem moraš otroku povedat kaj je naredil narobe in kaj mora narediti, ne pa da ga 
še dodatno kaznuješ.«PU1 pa je trdila: »Najslabš je pa dvignt glas in ga kaznovat tko da včasih 
pol tut kr pustim na miru da prespi uro, pol pa k sm vidla mamo, sm pa rekla da je dobr, da živi v 
takem okolju. Včasih res ne veš kako bi odreagiral.«Bila sem pozitivno presenečena, da sta 
intervjuvanki samodejno izpostavili dejstvo, da je kaznovanje v tem primeru najslabši možen 
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način ukrepanja, saj si predstavljam, da je včasih težko nadzirati lastna čustva, če imaš v razredu 
več učencev, ki se neprimerno vedejo in s tem motijo potek dela, poleg tega pa ne veš, ali se 
otrok sooča s stisko ali je le nagajiv. Predstavljam si, da včasih v takšnih trenutkih učitelj težko 
ostane miren in se posledično neustrezno odzove na takšno vedenje, še posebej če ne razmišlja o 
tem, zakaj se učenec »nagajivo« vede, temveč se osredotoči le na samo vedenje. To lahko hitro 
privede do kazenskih ukrepov. Zato se mi je zdelo super, ko sta učiteljici izpostavili, da se v 
takšnem primeru definitivno ne smeš odzvati s kaznovanjem. 

»POTEM VKLJUČIMO ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO« 

V obravnavo travmatiziranih otrok je vključena tudi svetovalna služba, kamor se učitelji 
najpogosteje obrnejo za nasvet glede dela s travmatiziranim otrokom v razredu. PU3: »Če ima pa 
hujšo stisko, potem pa tudi svetovalno službo vključimo, ker enemu se učenec bolj zaupa, 
drugemu manj, pri svetovalni službi na 4oči se lažje odprejo.«Velikokrat napotijo učence kar k 
svetovalni delavki, če vidijo, da ima težave. PU4: »K vidš pr učencu da je tak zasanjan, da se 
noče z nobenim družit, vidš da je neki narobe. Mi pol take učence kr pošljemo gor k psihologinji 
ane da se pogovorijo.«Tudi RU1 vključi svetovalno službo, ko opazi, da se z učencem nekaj 
dogaja: RU1: »Nekak mu probaš pomagat pri teh stikih z ostalimi, če nekak še to ne gre, potem 
vključimo šolsko svetovalno službo, da pride pogledat otroka, svetuje kako delat stem otrokom, 
kako mu pomagat da izrazi neko stisko, jezo, se nauči izražat na način ki je v redu.«Svetovalna 
služba ima tudi vpogled v družinsko ozadje otroka, zato najbolje ve, kako pomagati 
posameznemu učencu. PU1:»Potem grem kr do svetovalne delavke, tole pa tole jst ne vem kaj je, 
dej pomagi, kako kej na drugačen način pristopit, vrjetn kkšno družinsko ozadje, ker jst nism 
domačinka in ne vem kaj prihaja iz domačega okolja. Ona ima teh informacij velik in sm vesela 
vsake inormacije pa nasveta.« Tudi SD1 in SD2 menita, da učitelji dobro opravljajo svoje delo, 
saj skoraj vedno, ko opazijo zaskrbljujoče spremembe pri učencu, tega učenca pošljejo na 
pogovor k njima. SD1 to razloži s sledečo trditvijo: »Opazijo take otroke in tut rečejo dej se ti 
mal pogovor, ful je čudn zadnje čase, fu je odsoten. Morm rečt da tuki učitelji nardijo svoje delo, 
jih velikrat napotijo, k zaznajo kej, al pa otroci povejo.«Tudi SD2 izrazi svoje mnenje:»Učitelji 
mogoče niso usposobljeni v tem smislu da bi vedl, kaj to prinese, ampak zelo radi pa rečejo lej 
tuki se mi zdi mogoče mejčkn nenavadno, lhk vprašaš al pa preveriš, pa se tut zelo zanimajo kaj 
pa je blo, kaj pa zdej delaš z njim, tko semi zdi da so zelo dosledni.«Šolska svetovalna služba naj 
bi vedela, kako zadovoljiti učenčeve izobraževalne, osebne in socialne potrebe ter kako 
zagotoviti njihovo varnost. Poznala naj bi učinkovite strategije za pomoč travmatiziranim 
učencem, ki vključujejo preprečevanje, ozaveščanje drugih in ukrepanje ob travmi. Šolski 
svetovalec naj bi ozaveščal sodelavce o travmi in starše seznanjal z možnimi viri pomoči, ki 
zadevajo otroško travmo. V primeru travmatiziranega učenca bi morala šolska svetovalna služba 
poskrbeti za ustrezne storitve, kot so konzultacije, individualno ali skupinsko svetovanje ter 
druge (Bell idr., 2013). Zato se mi zdi zelo pomembno, da učitelji sodelujejo s šolskimi 
svetovalnimi delavci saj so bolje seznanjeni s to temo, z možnimi pristopi, kako pomagati 
travmatiziranemu učencu in jim ne sme biti odveč prositi za nasvet. In kot je razvidno iz 
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prikazanih odgovorov, se tega učitelji večinoma zavedajo in se res na njih obračajo za pomoč in 
sodelovanje. Tako lahko s skupnimi močmi naredijo vse, kar znajo, da pomagajo otroku. 

KAT: SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

»ONI ZA MOJE POJME NISO ODREAGIRALI TKO KOT JE TREBA« 

Pri obravnavi travmatiziranega učenca šola vedno ne more vsega narediti sama, temveč je 
potrebno v določenih primerih vključiti tudi zunanje institucije. Bistveno je, da si vsi, vključeni v 
obravnavo otroka, izmenjujo informacije in nasvete, kaj storiti, saj bodo tako najbolje poskrbeli 
za otroka. Intervjuvanci so pri tem največkrat omenili reševalno službo, Center za socialno delo 
(CSD) in psihiatre. Seveda je v prvem koraku za kakršnokoli sodelovanje potrebno dovoljenje 
starše, kar pove tudi RU1: »Mi brez dovoljenja staršev ne moremo nič, ti kot učitelj ne moreš nič, 
ne da bi seznanil starše ne morš kar klicat nekoga in se pogovarjat o otroku, je nek vrstni red. Jst 
če kot učitlca zaznam neke težave, povabim starše in povem da sem opazila da so določene 
težave, če se starši ne strinjajo, nimam kej, seznanim seveda  šolsko svetovalno. Nekateri starši 
se pa strinjajo in gre stvar potem naprej. Razen seveda v primeru zlorabe ali kaj resnejšega, tam 
smo pa dolžni obvestit CSD in tm se potem zadeva odvija po drugi poti.« Le v primeru zlorabe so 
zaposleni obvezani, da takoj obvestijo CSD. To pojasni tudi PU2: »Če učitelj ali kdorkoli 
ugotovi da je doma nekaj narobe, mora prijaviti na CSD da postopki stečejo.«Pri tem pa ni 
nujno, da bo sodelovanje dobro potekalo, vsaj intervjuvanci niso vedno imeli dobrih izkušenj. 
Ravno PU2 meni, da CSD ne opravlja dobro svojega dela: »Vpleten je CSD, ki ne opravlja svoje 
službe. Oni za moje pojme niso odreagirali tko kot je treba ane, ker če punčka doma ne more 
zaupat, pol ob tem je treba mal bl drugače odreagirat ane.«Tudi RU2 je imel slabo izkušnjo s 
CSD:»Vključit smo morali CSD in tako naprej. Itak pa imajo nova pravila in malo zafrknejo, 
nismo bili obveščeni kakšen postopek imajo zdaj na novo in je bil potem takoj pritisk na šolo da 
je šola kriva, no s strani staršev.«SD1 pa je delila prav tako slabo izkušnjo sodelovanja s 
psihiatrično ustanovo, ko je z njimi govorila o obravnavi učenca, ki je bil na zdravljenju v 
psihiatrični ustanovi:»Sej so prjazne učitlce, sam nas pa nč ne vključijo in se jim nč ne zdi 
potrebno, da bi delil informacije z nami, čeprov smo hotle timski sestank da zvemo use stvari. 
Okej vem da je to varovanje podatkov, ampak a lahko usaj poveste stranske učinke teh zdravil da 
smo mi prpravleni, k je mel en fantek zelen jezik zarad zdravil pa tega ni vedel in je bil valda v 
paniki mi pa tut nismo ga mogl tolažt da to ni nč... je fajn da maš feedback tut od nekoga k ga 
vodi ane, sam tega ni. In pol sm jst izsilila sestank s psihologinjo da sm zvedla kaj oni delajo z 
njim, mi v šoli lahko pokrijemo kar pokrijemo, kaj pa vi lahko, vi lahko še kej druzga nardite, 
glede na to da mate tam več stvari zajetih in smo mel pol takrat širšo obravnavo.«Tudi Cole idr. 
(2005) poudarjajo, kako pomembno je sodelovanje med šolskimi delavci in zunanjimi 
strokovnimi delavci, ki skrbijo za otroka. Šolski  delavec mora pridobiti pomembne informacije 
od zunanjih strokovnih delavcev, da se seznani npr. s tehnikami samopomirjevanja, ki temu 
otroku pomagajo in da ve, kaj sproži otrokovo anksioznost (prav tam). Ampak kot je razvidno iz 
zgornjih odgovorov, sodelovanje ne poteka vedno ravo tako, kot bi moralo.Ob vseh teh slabih 
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izkušnjah pa so intervjuvanci dejali, da z zdravstvenim domom in reševalno službo dobro 
sodelujejo, zmenjeni so, da jih takoj pokličejo, če ze zgodi kakšen problem, kjer je ogroženo 
zdravstveno stanje učenca in se vedno takoj odzovejo. 

KAT: DELO V RAZREDU 

 »UČIMO SE PREPOZNATI ČUSTVA« 

V razredu se je včasih težje posvetiti samo enemu učencu, težje je prilagoditi pouk in vsebino 
samo travmatiziranemu učencu, zato se lahko z vpeljavo določenih strategij v razredu oblikuje 
varno učno okolje, v katerem se bodo vsi dobro počutili, ne le tisti, ki se soočajo s travmo. Z 
določenimi vsebinami lahko učitelj vse učence seznani z načeli, ki upoštevajo spoznanja otravmi. 
Lahko vključi aktivnosti čustvene pismenosti v program, kjer se učijo prepoznavati, poimenovati 
in nadzirati svoja čustva ter se odzivati na izražanje čustev svojih sošolcev. Razvijajo lahko 
različne strategije za odzivanje na čustva in vedenje drugih. Poleg tega lahko učitelj v pouk 
vključi vsebine o obvladovanju stresnih situacij ter jih vodi pri oblikovanju lastnih strategij 
pomirjanja in sproščanja (Australian Childhood Foundation, 2010). To lahko podkrepimo z 
odgovori intervjuvancev, ki v pouk prav tako vključujejo vsebino o čustvih in vedenju. RU1: 
»Zelo veliko učnih snovi je o tem, da se otrok nauči poimenovat čustva, ne glede na to ali je tak 
otrok v razredu ali ne, da se nauči poimenovat kdaj je jezen, žalosten, in hkrati razvijamo 
stategije ukrepat ob teh čustvih, da ni to čustvo usmerjeno proti drugemu. Je pa to nek 
dolgotrajen proces, tega se ne učiš samo v eni uri ampak vsak dan glede na dinamiko v razredu. 
Dobro je tudi skozi igro vlog, da jih prav po korakih naučiš kako odreagrati, tut odvisno od tega 
kakšen razred imaš in vsaka skupina potrebuje različne stvari.« Tudi RU3 svoje učence uči 
prepoznavanja čustev: »Učimo se prepoznati čustva in potem kako delati s temi čustvi, nikoli ne 
rečemo da morajo potlačiti jezo in druga čustva ampak najti način kako ukrepati ob tem.«Veliko 
učencev v šoli ob spraševanjih in testih doživljajo velik stres, zaradi treme imajo lahko težave pri 
izkazovanju znanja, zato je koristno, da jih učiteljice pripravijo tudi na to.Tako v svojem razredu 
dela PU1: »Jst učasih dam celo nasvet da se doma prpravjo nasvet, da si prpravjo uro, število 
nalog, da je to zdej zares, da bo ocena, da se naučijo tega občutka kaj se lahko zgodi, da 
zablokira glava, treba se je prpravit na ta sistem pisanja kontrolne naloge al pa spraševanje 
pred tablo in mislm da je to kr treeba trenirat. Zdej nekateri povejo da imajo tremo in da jih 
stisne drugi pa ne.« Pri pouku je odlična priložnost, da se  učenci seznanijo s temami, ki 
zadevajo vsakdanje probleme, kot so smrt, alkoholizem, nasilje in drugi ter se naučijo 
sprejemanja in spoprijemanja s temi problemi.PU5 pravi, da se lahko pri biologiji zelo dobro 
obravnava vsebine, ki zadevajo življenjsko problematiko:»Pri biologiji imamo veliko stvari, zdej 
imamo lahko alkoholizem in recimo ful sprašujejo in je smotano k si ne upaš preveč govorit o 
tem ker veš da imaš v razredu otroka ki je sigurno izpostavljen temu doma, in smo premal 
seznanjeni s tem kako govorit o takih zadevah. Ampak lahko preko takih vsebin res ful se 
pogovarjaš ane, čist vsakdanje stvari.«Zelo koristno za poučevanje posameznih tem pa je 
vključevanje delavnic v šolski načrt, saj se učenci na teh delavnicah ponavadi zelo zabavajo, saj 
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je princip dela drugačen v primerjavi z vsakdanjim poukom, zato tudi raje sodelujejo in 
posledično več odnesejo od tega. Tudi na šoli je bilo organiziranih nekaj delavnic. PU4: »V 9. 
razredu smo mel delavnice o tem kako reševat, o razvadah, o tem kako si pomagat ko si v stiski, 
tko prov o travmi pa ne. To so te življenjski napotki, kako ravnat.« SD2 razloži, da delavnice 
prilagajajo glede na potrebe posameznih razredov: »Probamo vključiti veliko delavnic, ki jih 
izvajajo različni delavci (zdravstveni) na temo, ki se nam zdi potrebna za posamezno leto ali 
določen razred (spolnost, zdrava prehrana), če pa začutimo konkreten oddelek da potrebujejo 
kaj točno določenega, potem se potrudimo in pripravimo delavnico za ta oddelek, da jih 
osvestimo in potem oni debate peljejo, poskušamo iti potrebam na poti, kje poiščejo potrebno 
pomoč, na koga se lahko obrnejo, z vidika letakov, osveščanja staršev v obliki predavanj.« 

»ČIM MANJ V RAZREDU POUDARJAT« 

Intervjuvance sem vprašala, kako so travmatiziranega učenca vključili v razred, pri čemer me je 
zanimalo, ali so v razredu uvedli kakšne spremembe, če so se pogovorili z ostalimi sošolci, kako 
se morajo vesti v prisotnosti tega učenca itd. Mnenja glede potrebe po pripravi razreda na 
vključevanje travmatiziranega učenca so bila deljena. SD1 je trdila: »Nismo želel prav na velik 
zvon dajat kaj je bilo, da nebi ostalih učil, kaj se lahko vse da narediti. Smo povedal tko ne zelo v 
detajle, so pa vedl da je bila psihiatrično obravnavana proti depresiji. V tistem primeru, k je 
punčki oči umrl, se v razredu tut prov načrtno niso pogovarjal o tem. Se mi zdi da je smrt še 
vedno na splošno v družbi tabu.«PU3 meni, da noče še dodatno izpostavljati učenca pred 
razredom, saj se že tako spoprijema s svojimi težavami:»V razredu čim manj razlik, čim manj v 
razredu poudarjat, ker on je že na en način travmatiziran in to je potem še dodatno. Če pa sam 
hoče, potem pa seveda govorimo o tem. Jih pa vsaka taka stvar res pretrese in morm rečt da 
velikrat take stvari k se zgodijo, 5 minut pri pouku predebatiramo in se pomirijo, jst se kr dost o 
tem pogovarjam.«RU2 je za svoj primer povedal: »V tem primeru ni bilo nobene spremembe, ker 
so bili super razred in so jo brez problema sprejemal, so pa vedl kaj se dogaja.«Medtem ko PU4 
meni, da se je v določenih primerih treba pogovoriti z razredom:»V vasi je kr dost samomorov in 
te otroci so res v stiski, se znjimi pogovoriš, predvse z drugimi, da poveš kako ravnat z njimi ane, 
ne morš pa vedno biti uspešen. Odvisno od generacije, kkšni zelo dobro sprejmejo, so zelo fajn, 
kkšni pa tut na boleče mesto pritisnejo ane.« Tudi  SD2 meni: » Kadar so pa kšni težji primeri, 
se mi pa zdi pomembno naučit razred, kako sprejet toega učenca, kako delat in komunicerat z 
njo, da jo pač razumejo.«Kadar gre za težje primere, kjer so učenci zaradi travme lahko zelo 
občutljivi in ranljivi ali kadar travma pri otroku povzroča izbruhe nenavadnega vedenja, se mi 
zdi smiselno, da se razred na to pripravi. Na ta način ne bodo neprimerno pristopali do 
travmatiziranega učenca in ga še dodatno prizadeli, poleg tega se mu ne bodo posmehovali 
zaradi »čudnega« vedenja. Če pa učenec ne želi biti izpostavljen in ne želi, da ostali poznajo 
njegovo težavo, potem je seveda treba upoštevati njegovo željo. 
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KAT: PROBLEMI, S KATERIMI SE SOOČAJO INTERVJUVANCI PRI OBRAVNAVI 
TRAVMATIZIRANIH OTROK 

»AMPAK NE SMEŠ NOBENMU POVEDAT« 

Otroci včasih težko izrazijo svojo stisko. Kar nekaj intervjuvancev meni, da učenci redko sami 
pridejo povedat, če imajo kakršnokoli težavo. Lahko pa se zgodi tudi nasprotno, in sicer da se 
učenec zaupa kateremu izmed šolskih delavcev, vendar le pod pogojem, da ta izdane skrivnosti 
nikomur ne razkrije. Potem je šolski delavec v stiski, kaj narediti. S takšnimi problemi se srečuje 
tudi PU3: »Ko učenec pride in ti reče  ̶  a ti lahko neki povem ampak ne smeš nobenmu povedat  ̶   
in potem ti pove in ti si mu oblubu da nobenmu ne boš povedu in to nosiš potem s seboj toliko 
časa da tega otroka prepričaš da to pove (zlorabe itd). Velikrat si potem v precepu, moral bi 
povedati učitelju in strokovnim delavcem ampak nekak si mu obljubil da ne boš povedal.«  

»NE VEM KAJ PRIHAJA IZ DOMAČEGA OKOLJA« 

Kar nekaj intervjuvancev je omenilo, da je velik problem pri obravnavi otrok s težavami ta, da 
nimajo dostopa do podatkov o družini. To jim delo zelo otežuje, kajti če ne poznajo družinskega 
ozadja, težje najdejo ustrezen pristop, ki bo učencu najbolj ustrezal in pomagal. To razloži RU1: 
»V teh letih je zaradi zakona o varovanju podatkov zlo težko pridt do takih osebnih podatkov in 
je zelo težko, če starši tega s tabo ne delijo, potem smo me kot učiteljice v neki stiski kaj se z 
otrokom dogaja, vidš da neki ni v redu, da je v neki stiski.« Tudi PU2 trdi: »Trenutno so 
smernice dela takšne da mi teh družinskih anamnez nebi poznali, kar je čist kontra temu, da naj 
bi mi učencem lahko pomagali. Zdej otrok se ti lahko zaupa, ni pa nujno ne, lahko ti pove, lahko 
se ti zlaže, pri otroku opaziš da je nekaj narobe.Zdej so vsi ti podatki takšni, ki naj jih nebi 
vedeli, včasih so se te družinske stvari poznale in si lahko k otroku tudi drugače pristopil ane 
zdej pa če starši povejo, mogoče celo še kdo napihne, tam k je pa najhuje, pa so najverjetneje 
tiho in jetežko pomagati. In je res težko k je družina v ozadju, k ne veš kaj se v resnici 
dogaja.«Učiteljice menijo, da bi lahko veliko lažje pristopile k učencu, če bi poznale njegovo 
družinsko ozadje. PU1:»Velikrat je težko, k ne vem kako kej na drugačen način pristopit, vrjetn 
kkšno družinsko ozadje, ker jst nism domačinka in ne vem kaj prihaja iz domačega okolja, neki je 
tut šolskih stvari, velik je pa iz domačega okolja. Psihologinja ima teh informacij velik in sm 
vesela vsake inormacije pa nasveta.«Tudi PU5 je takšnega mnenja: »Problem je, ker smo premal 
seznanjeni s tem, kako govorit o takih zadevah. Ker jst nism domačinka in ne poznam okolice tok 
tako da je vedno dobrodošlo da te sodelavka opozori dej bodi pozorna pri temu k je to pa to, pa 
to ni mišljeno kot opravljanje ampak zelo velikokrat prav pride da res po neumnem koga ne 
izpostaviš al pa da ga še bolj ne travmatiziraš. Tko da jst mislm da premalo vemo o teh stvareh, 
to ne bi smela biti skrivnost, ker ti kot učitelj potem lažje delaš in razumeš.«Medtem ko PU3 
podaja drugačen pogled: »Jst sm tuki domačinka in zveš za mariskatero stvar pol iz druge strani, 
tko da velikokrat vidiš da ni slabo, da si iz domačega kraja, k  zveš tam je pa un umru, tm se je 
zgodila nesreča in povežeš stvari in vidš zakaj se učenec tako dogaja. In potem lažje pristopiš do 
učenca. In to potem poveš tut drugim in ga potem drugače jemljejo. Men to ni breme, da poznam 
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tri četrt staršev že k sm jih učila. S temi informacijami lahko hitreje in bolje pomagaš, ker včasih 
se otrok hitro odpre, včasih pa dolgo časa rabi da se odpre in začne zaupat.« Glede na mnenje 
intervjuvancev res ogromno pripomore poznavnanje družinskega ozadja učencev. S tem lažje 
razumeš, zakaj je učenec takšen kot je, zakaj se kar naenkrat drugače vede in lahko tudi lažje 
pristopiš do njega. Poleg tega se lahko na ta način izogneš nenamernemu izpostavljanju tega 
učenca pri obravnavanju posameznih vsebin pri pouku, da ga še dodatno ne travmatiziraš. 

»SM DOBILA TAK BUMERANG OD STARŠEV NAZAJ« 

RU1, PU2, SD1 in PU1 so izpostavile, da je velik problem tudi, kadar starši nočejo sodelovati in 
nočejo razkriti resnice. Kot je potrdila RU1: »Če starši niso tok odprti, da bi zmogl povedat, 
potem je zelo težko za učitelja, da sploh izveš, kaj je problem.«SD1 pove svojo izkušnjo: »Mel 
smo tut v vrtcu sum spolne zlorabe, to me je najbl zatravmiral, zato k sm dobila tak bumerang od 
staršev nazaj, mama je predstavla to čist drgač, itak se vplete policija, to sploh ni blo luštn.«Tudi 
PU1 ni imela ravno najboljše izkušnje pri sodelovanju s starši:»V prejšni službi me je pa mama 
zlo nakurla in sm mela zagovor pr ravnatlci in si potem mislš kaj se vtikaš v to, kaj te briga, 
ampak čez čas pa itak nanese, da srečaš tiste starše in se ti opravičjo. Mi je blo pa hudo, k oče ni 
hotel razumeti, da otrok rabi čas in pogovor da to preboli in je šel iz šole na čudna pota.«PU2 je 
izpostavila problem, da včasih sploh ne ve, komu verjeti, ali govorijo resnico ali ne: »Pred leti je 
bila ena učenka, ki je z balkona padla in je blo potem vse zavito v meglo in nismo vedli, kaj je res 
bilo, ali kakšno spolno nasilje doma ane te stvari pol starši tko obrnejo, da potem res sami 
ugibamo kaj je res bilo.Vsi se zelo trudimo, ampak ponovno je to kok so starši ti pripravljeni 
povedati, kaj je v resnici, če je nasilje ki se je na koncu izkazalo da je res, potem se lahko le na 
iskrenost zaneseš.« Kljub tem primerom pa nimajo vsi intervjuvanci tako slabih izkušenj 
sodelovanja s starši. PU5 je povedala: »Punčka se je res spremenila in sm potem mamico opazila 
in povedala da sm opazila spremembe in je rekla mami hvala za opozorilo, je že vodena. In je 
potem povedala da se je začelo z ločitvijo in je pol celo zgodbo mi povedala. S tem sm pol res 
lažje delala, k sm vedla kako pristopit do učenke in kako ji pomagat.«Pogosto pa pomoč in 
nasvete potrebujejo tudi starši, kar pove SD1:»Tut prej je ona skos hotla pet pa je mami rekla ne, 
zakaj kaj boš to rabila..pa sm rekla da ona to rabi, da rabi neko potrditev v čemer je dobra. Se 
mi zdi da včasih starši več pomoči rabijo, pol pa kukr hočjo uzet.«RU2 je na podlagi svojih 
izkušenj povedala:»Odvisno je tut, kok ta otrok doma pove za problem ane, ampak sem opazila, 
da se eni starši kr obrnejo na šolo, prosijo učitelje za nasvet in se potem skupaj obrnejo na 
šolsko psihologinjo, da svetuje še kaj več, kar se tiče teh strokovnih zadev za preglede in 
drugo.«Starši oziroma otrokovi skrbniki so bistveni pri oblikovanju zdravega učnega okolja za 
travmatiziranega učenca. Šolsko osebje mora razumeti, kako pomembna je vloga starša pri 
ponovnem vzpostavljanju otrokovega občutka varnosti po travmatskem dogodku. Zato mora 
šolsko osebje najti ustrezen način, kako integrirati starša v otrokovo šolanje. Pozitivni odnosi 
med staršem in šolskim osebjem bodo tudi v otroku vzbudili občutek povezanosti s šolo, kar 
lahko pomembno izboljša možnosti otrokovega uspeha. Pri tem pa je pomembno tudi, da osebje 
pozna dinamiko družinskega ozadja in razume starša in otroka, ki sta lahko žrtvi družinskega 



65 
 

 

nasilja. Včasih se starši tudi odmaknejo, ker zaradi lastnih skrbi o varnosti ne morejo dobro 
poskbreti za otroka. Bistveno je, da se zaradi tega nikogar ne obsoja, saj nihče ne pozna dejanske 
zgodbe za nasiljem (Cole idr., 2005). 

RV4: Kakšen je postopek dela v primeru kriznega dogodka v šoli? 

Zanimalo me je, če so zaposleni na šoli že bili priča kakršnem koli kriznemu dogodku oz. šolski 
nesreči, ki se je zgodila v šoli ali v njeni okolici. Pri tem me je zanimalo, kako poteka ukrepanje 
v primeru takšnega dogodka, kdo je vključen v postopek in če imajo dogovorjen protokol dela v 
primeru kriznih dogodkov. 

KAT: PRIMERI KRIZNIH DOGODKOV, S KATERIMI SO SE INTERVJUVANCI SREČALI  

Intervjuvanci so presenetljivo navedli dokaj malo kriznih dogodkov, s katerimi so se srečali. SD1 
je dejala, da je bil zanjo najbolj grozen primer, ki ga je doživela, poskus samomora učenke v šoli: 
»Zame je bil najbl travmatski primer, ko je deklica hotela narediti samomor v razredu. Potem so 
jo z rešilcem peljal na izpiranje in na zaprt oddelek. Travma mi je bila tudi to, da se starša nista 
odzvala na klic, sta bla nedosegljiva, tudi v ZD se najprej niso javl.«Potem je SD1 dodala še 
druge primere dogodkov: »Panični napadi, sladkorni bolniki ki padejo v hipo, epileptični 
napad.. za kšne učitelje je že to travma, k ne veš kako ukrepat, kaj nardit, se ustrašiš, si zmeden 
un trenutek. Mel smo enga fanta k kr ni mogel več govort, k da ga duši, k je sadkorni bolnik ane 
in si takrat kr mal v stiski.«Tudi PU1 je najprej omenila primer učenke, ki je delala samomor, saj 
je bilo to pri njeni uri, nato pa je dodala še en dogodek: »Tut zadnč sm mela enga fanta pr 
razredni uri, vse ok, pridem v kabinet jih iskat in pridejo sošolci, da en joka in je rekel da ga tok 
trebuh boli in da osmar joka je res neki narobe. Smo klical starše, se ni noben javil, sm ostale 
klicala, sm hišnika klicala da ga je peljal v ZD in pol smo končn očita dobil, da ga je pršu iskat. 
Sej ni blo nč kritičnega ane sam takrat si res kr v stiski in kr ne veš kaj nardit.« V šoli lahko 
pride tudi do nezgod in posledično do poškodb učencev. Ta primer je omenila PU3:»Zdej 
nazadnje smo mel primer, ko si je otrok pri telovadbi obe roki zlomil, k so norel in so ga do mene 
pripeljal in tuki nam je skupi zlezu, to je blo kr pestro.«Tudi RU1 se je soočila z nezgodo učenca 
pri športni vzgoji: »Nezgoda pri športni vzoji, otrok ni pazl in si je zlo prebil glavo, kri je tekla, 
otroci so bili vznemirjeni, bil je težek dogodek, kako poskrbet za tega otroka, za ostale otroke, 
klicat starše, starši se niso javili, takrat je težko pozabit na svoja lastna čustva in poskrbet za 
druge.« 

A.Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) krizne dogodke, ki zadevajo šolo, delita na: 

• Travmatski dogodek, ki se zgodi v otrokovi družini (smrt bližnje osebe, ki prizadene 
otrokovo delovanje v šoli), 

• individualna žrtev travmatskega dogodke je član šolskega kolektiva (samomor učitelja, 
smrt učenca), 

• nesreča, ki se zgodi v šoli ali v okviru šolskih dejavnosti (šolske prometne nesreče, 
fizično nasilje v šoli), 



66 
 

 

• množične tehnološke nesreče, 

• naravne nesreče in 

• vojna dogajanja. 

Intervjuvanci v veliki večini niso navedli tako kritičnih dogodkov, kot jih navajata avtorici A. 
Mikuš Kos in V. Slodnjak (2005), vendar so bili njihovi primeri kljub temu krizni, saj so 
intervjuvanci sami omenili, da so ob takšnih primerih občutili stisko, kaj storiti, kljub temu da 
imajo dogovorjen postopek ukrepanja. V tistem trenutku so morali pozabiti na lastna čustva in 
ustrezno ukrepati, da so poskrbeli za varnost poškodovanega/travmatiziranega učenca in tudi za 
preostale učence, ki so bili prisotni. Učenci, ki so priča dogodku, lahko prav tako doživljajo 
stisko ob tem dogodku, saj jih prestrese, zaskrbi in je potrebno tudi njim nameniti ustrezno 
pozornost in pomoč. 

KAT: PROTOKOL UKREPANJA 

Do travmatskega ali kriznega dogodka v okviru šole lahko pride kadarkoli in ko se zgodi, lahko 
prizadene tako učence kot šolsko osebje. Odziv šole  na ta dogodek pa je odvisen tudi od vrste 
dogodka. Šole naj bi imele oblikovan načrt za ukrepanje v kriznih situacijah, katerega ključni 
elementi naj bi bili  popis možnih travmatskih/kriznih dogodkov, seznam posameznikov in služb, 
ki lahko nudijo pomoč, oblikovanje šolskega kriznega tima in načrt poteka dejavnosti ob 
dogodku (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Glede na to, da je pri tej temi kar nekaj intervuvancev 
govorilo tudi o postopku obravnave travmatiziraneva učenca, sem postopek ukrepanja razdelila v 
dve podkategoriji, in sicer ukrepanje v primeru šolske nesreče in ukrepanje v primeru 
travmatiziranega učenca.  

V PRIMERU ŠOLSKE NESREČE 

Vsi intervjuvanci so trdili, da imajo na šoli dogovorjen okvirenpostopek ukrepanja v primeru 
šolske nesreče. Ko pride ko kakršne koli nesreče v šoli, najprej pokličejo učitelje, ki so zadolženi 
za prvo pomoč. RU1: »Ja na šoli je določenih nekaj učiteljev, na katere se obrniti ko pride do 
take nesreče, šli smo na izobraževanje za prvo pomoč, ena učiteljica je tudi prav glavna za te 
stvari, če ti presodiš da nisi dovolj opremljen, da pravilno ukrepaš, se lahko nanjo obrneš.«RU2 
dodaja: »Veliko jih je tudi iz kkšnih gasilskih društev, tko da majo narjeno prvo pomoč in znajo 
pomagat vsem.«PU3 je glavna učiteljica na šoli za prvo pomoč, tako da najprej vedno njo 
pokličejo, če je potrebna tovrstna pomoč: »Mamo  protokol, ponavad sm jst tista prva, k jo 
pokličejo za prvo pomoč. Seveda morš potem najdt nekoga, da vskočit v razred, k ne morš pustit 
učencev samih ane, ampak se vedno najde nekdo, da ti pomaga, če ne pa pol v tajništvo pokličem 
pa pošljejo ravnatelja al pa koga v razred, ki je prost.«V primeru šolske nezgode je RU2 
pomagal ravno tako, da je prevzel razred in nadomeščal razredno učiteljico: »Zlom roke, sam 
sem na srečo šel nadomeščat v razred učiteljico, ni bilo prijetno za vidt, ampak se je za vse 
poskrbelo.« Važno je, da kolektiv dobro sodeluje in da nikomur ni problem pomagati, če vidi, da 
nekdo potrebuje pomoč v krizni situaciji.To je potrdil tudi RU2:»Se mi zdi, da na šoli res 



67 
 

 

funkcionira, veliko učiteljic na šoli ima narejeno prvo pomoč, razumemo se pa tudi z vsemi, od 
čistilk do ravnateljice, se mi zdi da smo res povezan kolektiv in če kdo kej rabi na hodniku, bo 
takoj pritekel nekdo na pomoč, se najdejo seveda kakšne izjeme, ampak to je tudi povsod.« 
Veliko učiteljic na šoli ima narejeno prvo pomoč, kar se mi zdi super, saj je včasih potrebna 
kompleksnejša prva pomoč, kar zahteva več ljudi. Tudi če je glavna oseba, ki skrbi za prvo 
pomoč, v primeru nezgode odsotna, jo lahko nadomestijo druge osebe, ki prav tako obvladajo 
znanje prve pomoči in pomagajo poškodovancu. 

Ko je poskrbljeno za prvo pomoč in za ostale učence, sledijo nadaljni koraki. PU3: »Zdej 
bolničarjev je več na šoli ane, tko da tisti k so, se jih obvesti in pol kolikor jih rabmo za pomoč. 
Potem pa starše pokličemo in iščemo pomoč pri zdravnikih. Dobro sodelujemo z zdravstvenim 
domom, so vedno prpravleni pomagat.« Vrstni red ukrepanja pa je odvisen od same nesreče, kot 
razloži PU3: »Zdej nazadnje smo mel primer, ko si je otrok obe roki  zlomil in so ga do mene 
pripeljal in tuki nam je skupi zlezu in pol smo ga dal na nosila, učitelj športne je poklical 
reševalce, starše. Če so najprej reševalci potrebni, potem prvo njih pokličemo, nato starše, 
vedno je pomoč.« 

Ko je za učenca poskrbljeno, je potrebno napisati zapisnik o dogodku, kar pove tudi PU3: »Pol k 
je usega tega konc, je pa seveda treba zapisnik napisat, kjer morš pa use točno navest ane, kaj se 
je dogajal, kdo je bil vključen in tko naprej.«  

PU3 še doda:»In tut če se otrok recimo slabo počuti in hoče domov, vsi vejo da mora najprej 
vprašat razrednika, potem gre pa v tajništvo in od tam pokliče domov, da se zabeleži vsak odhod 
domov. Ne more kr it, pa noben ne ve kam in kdaj je šel. Pr tem smo res strogi.« 

 

V PRIMERU TRAVMATIZIRANEGA UČENCA 

Že v kategoriji »Delo z učencem« in kategoriji »Sodelovanje z zunanjimi institucijami« je bilo 
podrobneje predstavljeno, kako zaposleni obravnavajo učenca, pri katerem zaznajo zaskrbljujoče 
spremembe, ki bi lahko bile posledica travme. Zato bom sedaj v tej podkategoriji na kratko 
povzela korake obravnave travmatiziranega učenca. 

Učitelji so ponavadi prvi, ki zaznajo nenavadne spremembe v vedenju in funkcioniranju učenca, 
saj ravno učitelji preživijo največ časa z učenci v razredu. Največ intervjuvanih učiteljev je 
dejalo, da tega učenca najprej povabijo na pogovor. PU1:»Jst ga najprej pokličem v kabinet, tko 
prijazno, kaj je zdej s tabo tole mi ni ušeč, a se lahko dogovoriva kako drgač, k maš te izpade? 
Kšn pol učasih pove in je nekaj časa bolš.«Nato se v obravnavno vključi svetovalno službo. 
Učitelji se pogosto obrnejo na svetovalno službo za dodatne informacije in nasvete, kot je dodala 
PU1:»Predvsem pa potem grem do svetovalne delavke, tole pa tole jst ne vem kaj je, dej pomagi, 
kako kej na drugačen način pristopit.«Včasih pa učence kar k svetovalni delavki pošljejo, kot je 
omenila PU4: »Mi pol take učence kr direkt k svetovalni delavki pošljemo, da se ona z njimi 
pogovori, pol jo pa pač uprašam kaj je blo in kaj delat z njem.« Brez dovoljenja staršev pa naprej 
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ne morejo nikakor ukrepati, kot je omenila RU1: »Mi brez dovoljenja staršev ne moremo nič, ti 
kot učitelj ne moreš nič, ne da bi seznanil starše, ne morš kar klicat nekoga in se pogovarjat o 
otroku, je nek vrstni red. Jst če kot učitlca zaznam neke težave, povabim starše in povem da sem 
opazila da so določene težave, če se starši ne strinjajo, nimam kej, seznanim seveda  šolsko 
svetovalno.Nekateri starši se pa strinjajo in gre stvar potem naprej.«V primeru zlorabe otroka pa 
so dolžni takoj ukrepati in obvestiti CSD, kar doda RU1:»Razen seveda v primeru zlorabe ali kaj 
resnejšega, tam smo pa dolžni obvestit CSD in tm se potem zadeva odvija po drugi poti.«Zatem 
pa je ravo tako potrebno narediti zapisnik, kot omeni RU2:»Potem se gre itak naprej poročilo 
napisat in pol se postopek odvija.« 

RV5: Kako doživljajo in se soočajo s sekundarno travmo? 

Poslušanje težkih zgodb, ki jih doživljajo učenci, je lahko za učitelje in druge strokovne delavce 
zelo težko in obremenjujoče. Empatija do travmatične bolečine drugega lahkopovzroči osebno 
vznemirjenje poslušalca, in sicer lahko učitelj/strokovni delavec zaradi preokupiranosti s 
travmatskimi zgodbami učencev sčasoma ponotranji učenčevo trpljenje in grozno resničnost, 
tudi če je učitelj osebno ni doživel (American counseling association, 2011; Wolpow idr., 2009). 
To avtorji poimenujejo sekundarna travma. 

KAT: DOŽIVLJANJE OBREMENJUJOČIH SITUACIJ S STRANI INTERVJUVANCEV 

Nekateri učitelji in drugi strokovni delavci včasih težje sprejemajo zgodbe travmatiziranih 
učencev in pri tem doživljajo grozne občutke. Soočanje s temi občutki pa lahko pusti negativen 
vpliv na delovanje učiteljev/strokovnih delavcev tako na delovnem kot na osebnem področju, 
zato me je zanimalo, kako intervjuvanci doživljajo tovrstne zgodbe in delo s travmatiziranimi 
učenci.  

»PREMLEVAŠ KAJ LAHKO ŠE NARDIŠ« 

Veliko intervjuvancev je omenilo, da določene stvari, ki jih doživijo v šoli, težko pustijo za 
šolskimi stenami. Veliko stvari »nosijo domov«, kar lahko vpliva tudi na njihovo družinsko 
življenje. Tako pravi RU1: »Jst sm zelo tak človek, da težko pustim službo, ko zapustim šolo in 
moji otroci velikokrat pravijo, da to zelo vpliva na moje življenje doma in da nesem veliko stvari 
domov.«Tudi SD1, PU4 in PU5 težko pustijo te zgodbe v šoli in pogosto doma premlevajo, kaj 
bi bilo, če bi drugače ukrepal. Pogosto to vodi tudi v neprespane noči, saj jim tovrstne misli ne 
pustijo spati. To je poudarila ravno SD1: »In mi je blo grozn, k je oči rekel ja sej za vas je to 
služba, k zaklenete vrata in pustite stvari tuki. Pa sm rekla k bi vi vedl, kokrat jst ponoč ne spim 
pa lih zarad vaše družine, to ti ful ostane, ne izklopš te službe, k greš domov, premlevaš kaj lahko 
še nardiš, kaj bi še lahko, a smo dovolj nardil? Kr premlevaš.«Ko učitelj/strokovni delavec izve, 
kakšna zgodba se odvija v učenčevem domačem okolju, in je tedaj delno od njega odvisno, kaj se 
bo s tem učencem dogajalo naprej, si predstavljam, da je lahko učitelj/strokovni delavec pod 
ogromnim pritiskom in v skrbeh, ali so bili njegovi ukrepi pravilni ali ne, kaj bi lahko še storil, 
da bi pomagal učencu, ali je narobe ukrepal itn. Takšne misli ga lahko neprestano spremljajo v 
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službenem in tudi v domačem okolju ter vplivajo na njegovo delovanje in počutje. Večina 
intervjuvancev je omenila, da doma veliko razmišljajo o teh primerih in o tem, kako so ukrepali, 
torej jih to res bremeni in je pomembno, da se s temi skrbmi ustrezno spoprimejo. Tudi A. Mikuš 
Kos in V. Slodnjak (2000) trdita, da lahko pri delu s travmatiziranimi posamezniki strokovni 
delavci občutijo nemoč, zavest, da tem otrokom ne morejo še bolj pomagati ter krivdo zaradi 
lastne nemoči, kar jih lahko fizično in čustveno izčrpa. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se 
strokovni delavci zavedajo, da vseh težav ne bodo mogli rešiti. Prepričati se morajo, da so storili 
vse, kar je bilo v njihovi moči in so se odzvali, kot so takrat vedeli in znali. Ko bodo sami pri 
sebi razčistili, da so prav naredili, bodo verjetno tudi lažje stvar sprejeli in spustili. 

»SE MORŠ UČASIH TUT STRAN OBRNT, K TI GRE NA JOK« 

Učitelji/strokovni delavci so neprestano v stiku s svojimi učenci in se verjetno v določeni meri 
tudi navežejo na njih, zato jim ni vseeno, kaj se z njimi dogaja. Če izvejo, iz kakšnega groznega 
okolja prihaja njihov učenec in s kakšnimi stiskami se sooča, jih lahko to precej prizadene. To je 
potrdila tudi SD1: »Ti si navezan nekak na te otroke, sploh te k hodjo k teb na ure in te 
prizadenejo te stvari in se morš učasih tut stran obrnt, k ti gre na jok, k vidš take grozne zgodbe 
in kako to na njega vpliva.«Kot je dejala tudi PU1, jim ni vseeno za učence in je težko poslušati 
njihove zgodbe:»Sm rekla enmu zakaj pol sploh hodš sm, pa je reku zato da sm na toplem pa da 
mam malco. To je kr grozljivo poslušat, k se postaviš v njegovo kožo in k sm spoznala njegovo 
mamo, sm vidla zakaj res prihaja sm. In je res težko, k mu res ne morš nikakor pomagat. Od 
začetka je res zelo težko, potem se pa pač nekak prilagodiš.«Predstavljam si, da je zelo težko 
gledati, kako tvoj učenec, s katerim si vsak dan v razredu, trpi in veš s kakšno situacijo se 
spopada, ti pa mu ne moreš nikakor več pomagati. Verjetno je toliko težje za tiste 
učitelje/strokovne delavce, ki imajo doma otroke podobne starosti in si predstavljajo, kako hudo 
bi bilo, če bi se njihovim otrokom zgodilo kaj podobnega. Zato se mi zdi zelo pomembno, da si 
znajo zaposleni na pravi način pomagati, da se med seboj pogovarjajo o svojih stiskah in 
težavah, ki jih spremljajo pri delu s travmatiziranimi učenci in imajo podporo pri drugih (glej 
kategorijo Kako si intervjuvanci pomagajo). RU2 je še dodal: »Enkrat k se odločiš za tak poklic, 
itak veš kaj te čaka, vidš kšne grozne stvari in mal časa traja, da se sestavš in včasih mal za tabo 
pride, sam so pač plusi in minusi pri delu, če rad s srcem opravljaš tak poklic, je to dovolj.« 

»DOBIM ŠE VEČJI ZAGON« 

Zanimivo pa se mi je zdelo, da je edino SD2 trdila, da je takšni primeri ne potrejo, temveč jo še 
dodatno motivirajo, da pomaga tem otrokom. SD2: »Zaenkrat mi gre kar dobro, da me to ne 
potre, bl dobim še večji zagon, da otroku pomagam, ne pa da bi v prostem času to premlevala, bl 
premlevam v šoli, kaj lahko še naredim, prov osebno me pa ne gane, da bi se prov zato 
sesula.«Sprva se mi je zdelo čudno, da je te zadeve sploh ne ganejo in se mi je zdelo, da ji je 
vseeno za njih, vendar sem tekom pogovora videla, da ji ravno takšno sprejemanje omogoča, da 
se še bolj posveti tem primerom in se na vse pretege trudi, da bi jim pomagala. Zaveda se, da se 
takšni primeri dogajajo in da tega nikoli ne bo mogla preprečiti, zato si tega niti ne poskuša 
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jemati k srcu. Prav tako pa se zaveda, da si otroci zaslužijo vso možno pomoč in zaščito, kar ji da 
še dodatno moč, da jim pomaga. 

KAT: KAKO SI INTERVJUVANCI POMAGAJO 

 »SUPORT S STRANI KOLEGOV« 

A.Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) poudarjata pomen dobrih in podpornih medosebnih odnosov 
v delovnem okolju. Pomembno je, da so zaposleni deležni vzajemne podpore sodelavcev, kar 
poudarjajo tudi intervjuvanci. SD1 in RU1 omenita, kako pomembno je, da imaš za sabo celoten 
tim, ki ti stoji ob strani, te podpira in te nikakor ne obsoja. Tudi PU1 omeni: »Res je pomembno, 
da imaš suport s strani kolegov, da te noben ne obsoja da si slab in važn je da pri vodstvu in 
kolegih najdeš razumevanje, sicer je lahko zelo stresno.« Potrdili so, da na tej šoli lahko dobijo 
to podporo, da si stojijo ob strani, je pa seveda odvisno tudi od tega, koliko se vsak posameznik 
sam angažira. Po mojem mnenju so podporni medosebni odnosi v službenem okolju res 
bistvenega pomena pri soočanju s stresom in sekundarno travmatizacijo. Če učitelji in drugi 
strokovni delavci ne čutijo, da jim sodelavci stojijo ob strani, se ne morejo na nikogar zanesti in 
jih prositi za pomoč, temveč to stisko tiščijo v sebi, kar lahko zelo vpliva na kakovost dela 
posameznika. M. McInerney in A. McKlindon (2014) zato trdita, da mora vsak učitelj/strokovni 
delavec najprej poskrbeti zase, če želi dobro opravljati svoje delo in pomagati drugim. To lahko 
potrdimo tudi z izjavo RU1: »Moraš kar dobro poskrbeti zase, da lahko potem dobro delaš v 
razredu, moraš biti čustveno močan, drgač te bojo te zadeve pokopale, kar se bo sigurno poznal 
na tvojem zasebnem in profesionalnem področju.« 

»POGOVARJAT SE JE TREBA« 

Intervjuvanci so izpostavili, da je zelo pomembno, da se zaposleni pogovarjajo med seboj. Kot je 
povedala PU1: »Pogovarjat se je treba, še sreča se tuki z lahkoto pogovarjaš z večino kolegov, 
da daš ven iz sebe, sej spremeni se ne kej dost sam ne tiščiš tega v sebi, rečeš jo groza nism 
mogel tega pa tega narest, nism mogla tko ..« Nekateri zaposleni so postali tudi zelo povezani v 
šoli ter so postali osebni prijatelji, s katerimi si zelo pomagajo. Občasno se učitelji in drugi 
strokovni delavci dobivajo v zbornici, kjer se pogovarjajo o posameznih primerih 
»problematičnih« učencev ter razglabljajo o poteku dela s temi učenci, kar je super, saj so na ta 
način vsi seznanjeni s temi primeri. Vendar se po mojem mnenju na skupinskih srečanjih 
zaposleni težje razgovorijo o lastnih stiskah in težavah, sploh v primeru, da se z določenimi 
zaposlenimi ne razumejo dobro. Zato se mi zdi odlično, da so vsem zaposlenim na voljo šolske 
svetovalne delavke, na katere se lahko vedno obrnejo za pogovor in pomoč. Tako pove tudi 
RU2: »Psihologinje, svetovalne delavke so vedno lahko dostopne tudi nam za pogovor, probam 
pustit vse v šoli, kar se dogaja, in ne nosit domov.« Tudi SD1 omeni, da učitelji pogosto pridejo 
k njej na pogovor: »Učitelji pa dost tko pridejo k men po nasvet, po mnenje, tko lepo se mi zdi, je 
neko zaupanje, da poveš kaj kej maš in da razčistiš stvari.«SD1 pa pravi, da se ponavadi 
pogovori s tistim, s katerim je sodelovala pri obravnavi določenega učenca ali pa z njegovim 
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razrednikom, da predebatirata, kaj bi lahko še naredili in spremenili. Tako ji je veliko lažje, kot 
pa da bi o posameznem primeru govorila z ravnateljico, ki sploh ni bila vključena v dogodek. 
Poleg tega pa se SD1 včasih lažje pogovori z zunanjimi osebami kot pa s svojimi sodelavci, saj 
je lažje govoriti z nekom, k ni osebno vpleten v dogodek in ti lahko čisto objektivno svetuje.PU5 
prav tako omeni, da se mora vedno pogovoriti o teh primerih: »Recimo da se pogovorimo v 
zbornici, to mi res pomaga, al pa doma možu pojamram pa use povem, k je bil tut učitelj, potem 
mi je res lažje.«Pri tem so izpostavili, da bi bilo dobro imeti supervizijo, saj zaenkrat tega na šoli 
nimajo. Supervizija se jim zdi koristna, saj bi zaposlenim dala neko podporo, nove ideje in 
možnost pogovora. Tudi A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) menita, da bi se sekundarno 
travmatizacijo zaposlenih lahko zmanjšalo z vpeljavo supervizij in rednih skupinskih sestankov, 
kjer bi zaposleni lahko predelali lastna travmatska doživetja. 

Cavanaugh (2016) meni, da bi bilo vključevanje šolskih svetovalnih delavcev in psihologov v 
individualne ter skupinske seje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci zelo koristni, poleg tega 
bi lahko nudili ostalim zaposlenim specifična izobraževanja o načinih spopadanja s stresom pri 
delu s travmatiziranimi učenci. Na podlagi odgovorov intervjuvancev lahko potrdimo, da se na 
šoli delno držijo te teoretične trditve, saj so svetovalni delavci v veliki meri vključeni v pogovore 
in svetovanje ostalim šolskim delavcem. Sigurno pa bi bilo koristno, da bi v načrt dela vključili 
tudi posamezna izobraževanja o spopadanju s stresom na delovnem mestu, saj je iz odgovorov 
intervjuvanjcev razvidno, da nekateri posamezniki precej težko sprejemajo travmatične zgodbe 
svojih učencev in bi jim tovrstna pomoč definitivno koristila. 

»JST MORM PR SEB RAZČISTT« 

SD1 je poudarila, da ji najbolj pomaga, da se prepriča, da je naredila vse, kar je bilo v njeni 
moči. Seveda je pomembno, da ima tudi podporo sodelavcev, ampak če sama pri sebi ni 
prepričana, da je prav naredila, potem ji zadeva ne bo dala miru. SD1:»Jst se dost samoevalviram 
ane. Jst morm pr seb razčistt, tut če mi drugi govorijo, da sm dobr nardila, če jst nism 
prepričana o tem, pol ne bom pomirjena in si lahko ful časa sam v enem problemu, recimo v tem 
primeru spolne zlorabe, sej maš cel tim za sabo in veš da ti stojijo ob strani, ampak ti sam pr seb 
premlevaš, a si prov naredu al ne.« 

 

RV6: Kakšno je njihovo mnenje o prijaznosti šole do učencev in kako po njihovem mnenju 
šola poskrbi za oblikovanje učencem varnega in prijaznega okolja? 

KAT: ŠOLA PRIJAZNA TRAVMATIZIRANIM UČENCEM 

»JST MISLM, DA SE POČUTIJO VARNO« 

Veliko otrok se zaradi travmatskih izkušenj počuti ogroženo, še posebej če v domačem okolju 
niso deležni ljubezni in varnosti. Otroci v šoli preživijo veliko časa, zato je pomembno, da se 
vsaj v šolskem okolju počutijo varno in sprejeto. Bistveno načelo pristopa, ki upošteva spoznanja 
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o travmi, je oblikovanje varnega okolja, pri čemer je varnost pomembna za vse učence, ne le za 
tiste, ki se spoprijemajo s travmo (Cavanaugh, 2016). Šola naj bi bila prostor, kjer lahko vsak 
otrok vzpostavi pozitivne odnose z odraslimi, če te možnosti v domačem okolju nima. Šolsko 
okolje mora biti varno in podporno za vse učence. Z oblikovanjem prijaznega šolskega okolja se 
lahko prepreči retravmatizacijo žrtev in se jih lahko vsaj delno zaščiti pred negativnimi učinki 
travme (Cavanaugh, 2016; Cole idr., 2005).Intervjuvanci so mnenja, da njihova šola skrbi za 
prijazno in podporno klimo, menijo, da se učenci dobro počutijo in da se tudi zaposleni trudijo, 
da bi z različnimi aktivnostmi in delavnicami čim bolj ugodili potrebam učencev. Vsako leto 
imajo na celi šoli organiziran projektni dan, ki je namenjen učenju socialnih veščin. Prav tako 
izvajajo dan dejavnosti 8 krogov odličnosti, kjer se zaposleni z učenci učijo o pomembnih 
življenjskih vrednotah in načelih, ki jih potem skušajo ponotranjiti in vključiti v šolski vsakdan. 
SD2 pravi, da poskušajo v pouk vključiti veliko delavnic, ki jih izvajajo različni delavci, glede na 
temo, ki se jim zdi potrebna za posamezno leto ali za posamezen razred (delavnice o zdravju, 
spolnosti, zdravi prehrani). Poleg tega še doda: »Če pa začutimo konkreten oddelek da 
potrebujejo kaj točno določenega, potem se potrudimo in pripravimo delavnico za ta oddelek, da 
jih osvestimo in potem oni debate peljejo, poskušamo iti potrebam na poti, kje poiščejo potrebno 
pomoč, na koga se lahko obrnejo, z vidika letakov, osveščanja staršev v obliki predavanj.«V 9. 
razredu soimeli delavnice o razvadah, o tem kako si pomagati, ko si v stiski, in o takšnih splošnih 
življenjskih napotkih.Intervjuvanci navedejo še sledeče prilagoditve, s katerimi po njihovem 
mnenju šola ustvarja prijazno in varno okolje za učence. Ena izmed teh je modra soba, ki je na 
voljo vsem učencem (glej kategorijo Delo z učencem). Nekateri intervjuvanci so omenili, da 
imajo tudi v razredu ustvarjen »varen kotiček«, kamor se lahko učenec umakne, ko je v stiski. 
RU2 doda: »Vedo da se lahko na kogarkoli obrnejo, če potrebujejo pomoč, lahko grejo do 
svetovalne delavke, imamo veliko DSP-jev, kjer se lahko še dodatno pogovorijo.«RU3 prav tako 
izrazi svoje mnenje: »Jst mislm, da se počutijo varno. Enkrat na leto pride tudi policist na šolo 
in on otrokom tut govori o zlorabah in na koga naj se obrnejo, napjrej na starše, potem na 
učiteljico. On jim use pove, kako in kaj o zlorabah.« Modra soba se mi zdi zelo dobra rešitev za 
otroka, ki je v stiski in se mora umakniti iz razreda, saj je v tej sobi še vedno pod nadzorom 
učitelja, s katerim se lahko tudi individualno pogovori, če seveda sam to želi, poleg tega pa se 
umakne od množice sošolcev, ki bi mu lahko povzročili le še dodaten stres. Med pogovori z 
intervjuvanci sem dobila občutek, da se šola res trudi, da bi organizirala čim več različnih 
delavnic, na katerih se lahko učenci učijo vsakdanjih življenjskih stvari, kot so strpnost do 
drugih, pozitiven odnos do dela, pozitivni medsebojni odnosi, odgovornost za lastna dejanja idr. 
Omenili so, da delavnic prav o  travmi niso imeli, vendar se že preko zgoraj omenjenih delavnic 
lahko delno navezujejo na soočanje s travmo in na sprejemanje travmatiziranih vrstnikov. 
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KAT: IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH O TRAVMI 

»TOČNO O TRAVMI NI BLO« 

Wiest-Stevenson in Lee (2017) menita, da bi morali biti vsi zaposleni (učitelji, svetovalni 
delavci, ravnatelj, knjižničarka itd.) seznanjeni z osnovnimi dejstvi o travmi, in sicer kako 
prepoznati vedenje, ki bi lahko bilo posledica travme, kako se odzvati na takšno vedenje in h 
komu usmeriti učenca, pri katerem prepoznajo takšno vedenje. V nasprotju s tem pa so 
intervjuvanci zanikali, da bi na tej šoli imeli kakršna koli izobraževanja v povezavi s travmo. 
Imajo veliko izobraževanj z bolj specifičnimi vsebinami, kot so postopki dela z otroki, ki imajo 
težave s koncentracijo, kako pristopiti k agresivnemu otroku itd. RU2 pove: »Točno o travmi ni 
bilo, je pa bilo o podobnih stvareh, preobremenjenost ki se potem tut lahko sprevrže v travmo, 
imamo raznorazna izobraževanja nonstop, ki se posredno navezujejo na travmo ali se vsaj 
dotaknejo čustvene plati otroka v šoli, kar pa je povezano tudi s travmo, kar se tiče odporov 
otrok do učenja, pritisk staršev, se mi zdi da to vse spada pod travmo, mamo kako se soočit s tem 
in se zoperstavit temu.«Omenili so tudi izobraževanja o prvi pomoči in o posameznih 
bolezenskih stanjih. 

RV7: V kolikšni meri so intervjuvanci seznanjeni s pristopom, ki upošteva spoznanja o 
travmi in kakšno je njihovo opredeljevanje do tega pristopa? 

KAT: SMISELNOST PRISTOPA, KI UPOŠTEVA SPOZNANJA O TRAVMI 

Nihče izmed intervjuvancev ni bil seznanjen s pristopom, ki upošteva spoznanja o travmi, niti še 
nikoli ni slišal zanj. Zanimalo me je, kakšno je njihovo mnenje o tem pristopu in če menijo, da bi 
ga bilo koristno vključiti v njihovo šolo, zato sem jim najprej na kratko predstavila bistvene 
značilnosti omenjenega pristopa, da so lahko izrazili svoje mnenje. 

»JA SIGURNO BI BILO KORISTNO« 

Šest intervjuvancev meni, da bi bila vpeljava tega pristopa definitivno koristna. To na svojem 
primeru razloži RU2: »Ja sigurno bi bilo koristno, ker recimo primer zavod za gluhe in 
naglušne, tam je tudi oddelek za avtizem, tam so od čistilke do učiteljev, pač vsi so mogl it skozi 
en tečaj o tem, kako pravilno prijemaš otroka, ga stisneš k sebi, da ga pomiriš in se mi zdi da, 
prej sem delal v šolski kuhinji tudi kot kuhar in otroci pač najdejo nekoga, ki mu je bližji in nikoli 
ne veš, do koga bo prišel otrok, komu se bo zaupal, sej ni potrebno da imamo vsi izobrazbo 
psihologov, da vidimo da je z otrokom nekaj narobe in imaš ta čut da veš kdaj je z otrokom nekaj 
narobe, razen če res gledaš z glavo samo naravnost. Se mi zdi ja da bi bilo fajn.« PU1 meni, da 
je teh travm vedno več in je problem, ker pogosto ne veš, kako pravilno odreagirat. Poleg tega se 
lahko čisto vsak sreča s takšnimi primeri, pri čemer PU4 doda: »Saj učenec ni zaprt samo v 
razredu ampak je v celi šoli in lahko kdorkoli pride v stik z njim in je fajn da so vsi obveščeni, sej 
ponavad je učiteljski zbor obveščen, ker se o tem na konferencah pogovarjamo in razredniki 
vedno opozarjajo o tem učencu, kaj je narobe, kako bomo delali. In bi blo mogoče fajn, če bi tudi 
drugo osebje bilo obveščeno.«RU3 meni, da bi morali biti vsi ozaveščeni o tem, ker bi lažje 
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prepoznali otroka, ki se sooča s travmo, saj je učitelj kdaj lahko v slabši koži in lahko 
neprimerno odreagiraš, če nimaš tega znanja in zavedanja. Sama se zelo strinjam s 
predstavljenimi mnenji intervjuvancev. V šoli se dnevno nahaja veliko število otrok, od katerih 
vsak za seboj nosi drugačno zgodbo in nikoli ne veš, kdaj se boš srečal z otrokom, ki se spopada 
s travmo. Če nisi seznanjen z osnovami travme, predvidevam da težje prepoznaš 
travmatiziranega učenca, saj sploh ne pomisliš na to povezavo. Zaradi nezavedanja lahko v 
določeni situaciji neustrezno odreagiraš in nehote retravmatiziraš otroka. Ravno zato Harris in 
Fallot (2001) poudarjata, da morajo biti čisto vsi zaposleni v določeni instituciji osnovno 
ozaveščeni o travmi, saj lahko s tem znanjem postanejo bolj pazljivi pri svojem vedenju in 
odzivanju na vedenje travmatiziranih učencev. 

»SIGURNO BI BILO KORISTNO, AMPAK NI TO ZA VSE« 

Posamezni intervjuvanci menijo, da bi bil takšen pristop sigurno koristen in bi bila izobraževanja 
o travmi zelo dobrodošla, po drugi strani pa se jim zdi, da ne bi bila primerna za vse. To razloži 
PU5: »Sigurno bi bilo koristno, ampak ni to za vse, odvisno od človeka, a teb to pride do živega 
al ne, a maš to v sebi, al delaš sam po korakih in te to nič ne gani, velik je od človeka 
odvisno.«RU1 pa pravi, da bi bila izobraževanja koristna, vendar ne za vse, saj najpogosteje 
učitelji, ki pridejo v stik s travmatiziranim učencem, nadaljnje ukrepanje največkrat prepustijo 
šolski svetovalni službi, zato bi po njenem mnenju tovrstna izobraževanja bolj potrebovale 
svetovalne delavke.RU2 pa meni, da bi bila izobraževanja koristna, vendar je problem, da niso 
vsi zaposleni takšni, da bi upoštevali ta znanja, saj meni, da je nekaterim učiteljem važno le, da 
predelajo snov, katero imajo določeno v šolskem načrtu in ne bodo šli ven iz teh okvirjev, zato se 
mu po eni strani zdi nesmiselno, da bi celoten kolektiv izobraževali o travmi, saj ve, da se 
nekaterih ta izobraževanja ne bodo dotaknila. Vendar se mi zdi, da bi ravno zato bila smiselna 
določena izobraževanja, da se začne tudi tiste zaposlene, ki do sedaj tovrstnim področjem niso 
namenjali pozornosti, ozaveščati o tem in jih s tem vsaj minimalno spodbujati k spremembam. 
Morda se posamezni zaposleni nočejo ukvarjati s travmatiziranimi učenci, ker nimajo dovolj 
znanja in poguma, da bi pravilno ukrepali. Morda pa zaradi pomanjkanja znanja sploh ne 
prepoznajo takšnih primerov. Zato menim, da bi bila vsaka dodatna informacija koristna. Je pa 
res, da je potem od zaposlenih odvisno, koliko teh pridobljenih informacij bodo dejansko 
vključili v svoj način dela. 

»SE MI KLE TRENUTNO ŠE NE ZDI POTREBNO« 

Nekateri intervjuvanciso dejali, da trenutno na šoli kar dobro sodelujejo in funkcionirajo z 
načinom dela, ki ga imajo. Sproti se obveščajo o pomembnih primerih na skupinskih srečanjih in 
poudarjajo pomembne značilnosti in ukrepe v posameznih primerih. Vendar sta le dve 
intervjuvanki dejali, da se jima zaradi dobrega sodelovanja na šoli ne zdi potrebno, da bi trenutno 
vpeljevali spremembe v šolski pristop in organizirali predavanja o travmi. To jasno pove SD2: 
»Mi pri nas imamo zelo redna srečevanja učiteljev, strokovnih delavcev in se pogovarjamo, 
bistvo je samo da si sporočamo posebnosti, da sporočamo težave, da komuniciramo in da teče ta 



75 
 

 

krog komunikacije okrog določenega otroka in se mi zdi da če na tak način pristopiš, da če boš 
opazil, da ima nekdo tako stisko, se bo ta oseba angažirala, ki je za to zadolžena. Se mi zdi da 
tak način zelo dobro teče, da bi prov kej novga še dodal, se mi kle trenutno še ne zdi potrebno, k 
mamo res zelo gosto sito postavljeno že v tem smislu, da če se pri komu kažejo znaki. da bi bilo 
treba še kaj narediti, se zelo hitro odzovemo, tut učitelji, k mogoče niso usposobljeni v tem 
smislu. Se mi zdi, da ful dobr funkcioniramo kot tim. Pri nas se mi zdi da je res dobr poskrbljen, 
tut učitelji vidijo, da če so kkšne take težave da takrat pa niso tok pomembne ocene,  pa da je 
nalogo naredu, ampak res da se otroku pomaga iz ozadja in tut prlagajamo stvari in gremo 
nasproti otroku, da ni potem kkšne škode narjene, da se najprej osredotočimo na ta vidik, kjer 
ima težave in potem na uspeh, tko da stojimo ob strani našim otrokom.«Če se osredotočimo le na 
odgovor SD2, se res zdi nepotrebno, da bi v šolski pristop vpeljevali spremembe in zaposlene 
izobraževali o travmi in o ustreznih pristopih do travmatzirianih otrok, saj se zdi, da je res za vse 
dobro poskrbljeno in da zaposleni res dobro sodelujejo ter ukrepajo. Vendar je kar nekaj 
intervjuvancev (predvsem učiteljev) izpostavilo, da jim ravno pomanjkanje znanja na tem 
področju in nevednost, kako ukrepati v določenem trenutku, predstavlja precejšnjo stisko v 
tistem trenutku in tudi kasneje ob delu s posameznikom. Zato menim, da bi bile dodatne 
informacije in napotki definitivno vsaj malo koristni, saj bi s pridobljenim znanjem morda 
učitelji bolje ukrepali v situacijah »soočanja« s travmatiziranim učencem in se pri tem ne bi 
počutili tako nesigurno. 

4. ANALIZA ODGOVOROV GLEDE NA DELOVNO MESTO 
INTERVJUVANCEV 

Tekom analize intervjujev so se izrazile tudi posamezne razlike v menjih glede na delovno mesto 
intervjuvancev. Svetovalni delavki menita, da vpeljava pristopa, ki upošteva spoznanja o travmi, 
v njihov sistem ni potrebna, saj zaenkrat zaposleni dobro sodelujejo in šola dobro funkcionira z 
načinom dela, ki ga imajo. Poleg tega menita, da bi bila izobraževanja vseh zaposlenih o travmi 
nesmiselna, saj se druga delovna mesta v šoli ne srečujejo s travmo tako pogosto, kot svetovalna 
služba in posledično menita, da bi bila tovrstna kolektivna izobraževanja nepotrebna in 
nesmiselna. Med svetovalnima delavkama pa se je izrazila razlika pri govoru o sekundarni 
travmi. SD1 trdi, da včasih zelo težko sprejema težke zgodbe učencev in jo čustveno zelo 
bremenijo, medtem ko SD2 zanika takšne težave in pravi, da jo težki primeri le še dodatno 
motivirajo, da na vsak način poskuša pomagati otroku. SD2, ki dela na predmetni stopnji, je 
izpostavila, da ima ona večkrat opravka z učenci, ki so v stiski zaradi ločitve staršev, medtem ko 
SD1, ki dela na razredni stopnji, večkrat pomaga učencem, ki so v stiski zaradi izgube bližnje 
osebe. 

Med intervjuvanimi učitelji z razredne in predmetne stopnje ni bilo opaznih pomembnejših razlik 
v odgovorih. Večina intervjuvanih učiteljev v nasprotju s SD1 in SD2 meni, da bi bila 
vpeljavitev pristopa, ki upošteva spoznanja o travmi, in s tem izobraževanja definitivno koristna. 
Dejali so, da se težko soočajo z učenci, ki izražajo posledice travme, saj nimajo dovolj znanja, da 
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bi ustrezno pristopili k tem učencem in so sami pogosto v stiski, kako ukrepati. Ne vejo, kako 
motivirati učenca, ki je popolnoma izgubil interes do vseh šolskih dejavnosti in do druženja z 
vrstniki ali pa ne vejo, kako umiriti učenca, ki neprestano moti pouk, išče pozornost ali je 
agresiven. Zato so izrecno omenili, da bi potrebovali izobraževanja s tovrstno tematiko, saj bi se 
potem morda lažje in ustrezneje odzvali v takšnih situacijah. Le ena intervjuvana učiteljica je 
dejala, da bi bila tovrstna izobraževanja bolj koristna za šolske svetovalne delavce in psihologe, 
saj se oni v večji meri ukvarjajo s takšnimi primeri kot učitelji. Zanimiva se mi je zdela tudi 
izrazita razlika v odgovorih dveh intervjuvanih učiteljic predmetne stopnje na vprašanje o 
primerih travmatiziranih učencev, s katerimi sta se srečali tekom svojega dela, in sicer je PU2 
trdila, da je teh primerov zelo malo, da se je v vseh svojih 25 letih dela redko srečala s takšnimi 
primeri, medtem ko je naslednja intervjuvana učiteljica samodejno izpostavila, da je teh 
primerov ogromno, da otroci neprestano hodijo do nje in ji govorijo o svojih stiskah. Tu je 
verjetno res pomembno, kakšen odnos učitelj/učiteljica vzpostavi z učenci in v kolikšni meri 
učenci zaupajo temu učitelju/učiteljici. Poleg tega je pri tem pomembna tudi osebnost 
učiteljev/učiteljic, kar je presenetljivo izpostavilo kar nekaj intervjuvanih učiteljev. Trdili so 
namreč, da so nekateri učitelji slepi za to in bodo težko prepoznali učenca, ki se sooča s stisko, 
medtem ko bodo drugi ta problem takoj prepoznali in bodo na vse pretege iskali način, kako 
učencu pomagati. Glede na odgovore je bilo možno opaziti, da so se intervjuvani učitelji s 
predmetne stopnje večkrat srečali z učenci, ki so travmatizirani zaradi ločitve staršev, medtem ko 
so intervjuvani učitelji z razredne stopnje večkrat omenili, da se učenci na tej stopnji večkrat 
soočajo s travmo zaradi izgube bližnje osebe. Vendar bi bilo potrebno raziskavo narediti na 
večjem vzorcu ter na enakomerno razporejenem številu učiteljev z obeh stopenj, da bi lahko 
primerjali rezultate. 

5. OMEJITVE RAZISKAVE 

Ena izmed glavnih omejitev izvedene raziskave je velikost vzorca, vključenega v raziskavo. 
Vzorec namreč ni bil dovolj velik, da bi lahko pridobljene ugotovitve posplošili na množico vseh 
osnovnihšol.Poleg tega je bil vzorec neslučajnostni namenski, kar še dodano omeji možnost 
reprezentativnosti. Dodatna pomanjkljivost je tudi neenakomeren čas trajanja intervjuvev. 
Nekateri intervjuvanci si niso vzeli dovolj časa za daljši pogovor, zato sem morala intervju 
prirediti tako, da sem dobila vsaj bistvene informacije, potrebne za raziskavo. Če bi imeli na 
voljo več časa, predvidevam, da bi dobila več podrobnejših informacij, tudi intervjuvanci bi 
imeli več časa za razmislek, kar bi morda vplivalo na končne ugotovitve. Omenila bi še eno 
omejitev oziroma pomanjkljivost raziskave, in sicer neenakomerno razporeditev vzorca. V 
raziskavi je namreč sodelovalo pet učiteljic s predmetne stopnje, tri učiteljice z razredne stopnje 
ter le dve svetovalni delavki. Morda bi bili rezultati lažje primerljivi in bi prišli do dodatnih 
ugotovitev, če bi bilo vsaj razmerje učiteljic s predmetne in z razredne stopnje enakomerno, 
vendar žal tedanje razmere tega niso omogočale. Zanimivo bi bilo raziskavo izvesti na večjem 
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številu šol in tako primerjati osveščenost o travmi ter pristop do travmatiziranih učencev med 
različnimi šolami po Sloveniji. 

Navkljub omenjenim omejitvam pa sem bila pozitivno preseneča nad potekom posameznih 
intervjuvev, saj nisem pričakovala, da bom pridobila toliko informacij in primerov. Pred izvedbo 
raziskave sem bila prepričana, da bo tema intervjuvancem popolnoma tuja in se posledično ne 
bodo dovolj razgovorili. Vendar se je na koncu izkazalo, da se večina zaposlenih pogosto srečuje 
primeri travmatiziranih učencev, pri čemer so izrazili preveliko pomanjkanje znanja na tem 
področju. Zato so nekateri tudi izpostavili, da bi bilo smiselno uvesti izobraževanja na temo 
travme in da bi bilo koristno, da bi vsem zaposlenim predstavili pristop, ki upošteva spoznanja o 
travmi. Menim, da sem s svojo raziskavo pri posameznih intervjuvanih vzpodbudila razmišljanje 
in zanimanje o izobraževanjih na temo travme in o omenjenem pristopu, kar bo morda nekoč 
celo vodilo do uvedbe posameznih sprememb v sistemu. Morda pa sem tekom pogovorov 
nekomu predstavila drug pogled na nenavadno vedenje učencev in bodo zaposleni v prihodnje 
prej pomislili na vse možne dejavnike, predenj se bodo burno odzvali na samo vedenje učencev. 
Zdi se mi, da je raziskava minimalno prebudila govor o pristopu, ki upošteva spoznanja o travmi, 
saj se v Sloveniji o tem še vedno premalo govori.  

6. SKLEP 

Travma je zaradi pogostosti pojavljanja postala velik del družbenega vsakdana, zaradi njenega 
močnega negativnega vpliva na posameznika pa predstavlja pomemben javnozdravstveni 
problem, katerega se po mojem mnenju še vedno zaveda premalo ljudi. Obstaja veliko različnih 
definicij, kaj travma pravzaprav je, večina definicij pa zajema skupen pogled, da gre pri travmi 
za nek nenaden, nepričakovan in negativen dogodek oz. za doživljanje neke ogrožajoče situacije, 
ob kateri posameznik občuti strah za svoje življenje ali življenje drugega, grozo, nemoč  in 
nezmožnost nadziranja situacije. Glede na ugotovitve številnih tujih raziskav je znano, da se 
velik del prebivalstva že v otroštvu sreča z vsaj enim travmatskim dogodkom, in sicer so s 
študijo ACE ugotovili, da sta skoraj 2/3 izmed 53.784 ljudi v otroštvu doživeli vsaj en travmatski 
dogodek (Violence prevention, b.d.). S to študijo pa so dokazali tudi moč vpliva travme na 
posameznika. Izpostavljenost večjemu številu travmatskih dogodkov v otroštvu lahko sčasoma 
vodi do slabšega šolskega uspeha, do sprememb na kognitivnem, čustvenem, socialnem in 
vedenjskem področju, pav tako pa lahko negativno vpliva na zdravstveno stanje posameznika, 
saj naj bi izpostavljenost travmatskim dogodkom v otroštvu povečala tveganje za razvoj 
depresije, anksioznosti, bolezni jeter, večje tveganje za uživanje drog itd. (prav tam).  

Neustrezno zdravljena travma lahko posameznika zaznamuje za celo življenje,  zato je potrebno 
znake travme pri posamezniku pravočasno prepoznati in ukrepati z ustreznimi strategijami. S 
travmatiziranimi posamezniki se lahko nevede srečamo na vsakem koraku, in glede na to, da se 
velik del prebivalstva že v otroštvu sooči s travmo, lahko iz tega sklepamo, da so ravno šole tiste 
institucije, ki bi morale veliko pozornost nameniti prepoznavanju travme in oblikovanju 
ustreznih strategij za podporo travmatiziranim učencem ter preprečevanje retravmatizacije. Zato 
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se dandanes v tujini čedalje bolj poudarja, da naj bi šole ter vse institucije in zavodi, ki skrbijo za 
zdravstveno in vzgojno delo prebivalstva, v svoje delovanje vključile pristop, ki upošteva 
spoznanja o travmi.  

Institucije, ki so seznanjene s travmo, naj bi temeljile na poznavanju travme, na poznavanju 
vpliva travme na posameznika ter na poznavanju sprožilcev retravmatizacije. To pomeni, da bi 
moral biti vsak posameznik, ki je del kolektiva, seznanjen z osnovami travme in se zavedati, 
kako lahko travma vpliva na posameznika. Vsak predstavnik institucije naj bi prepoznal znake 
travme in se nanje ustrezno odzval s pristopi, ki upoštevajo spoznanja o travmi. Vsak 
posameznik naj bi v svoj način dela vključil spoznanja o travmi ter s tem pripomogel k 
oblikovanju učencem varnega in prijaznega okolja (SAMHSA, 2014). Učitelji in drugi zaposleni 
lahko nevede in nehote s svojim načinom govorjenja, vedenja ali dela povzročijo 
retravmatizacijo otroka, čemur bi se lahko z ustreznim znanjem in s spremembami v sistemu 
izognili, poleg tega pa bi lahko travmatizirane učence podprli na poti spoprijemanja s travmo in 
na poti razvoja. Šole bi morale učencem nuditi varno, stabilno in spodbudno okolje. Učenci bi 
morali v šoli pridobiti veščine uravnavanja stresa, spoprijemanja s čustvi, samoregulacije ter 
mnogih drugih veščin, in ker mnogo otrok le-teh ne more pridobiti v družinskem okolju, bi jih 
morala pri tem podpreti šola (Turnaround for children, b.d.).Mnogo otrok prihaja iz družin, kjer 
primanjkuje ljubezni, podpore in osebne skrbi. Ravno šola pa je mesto, kjer se lahko te osnovne 
potrebe nadomestijo. Z ustrezno ustvarjenimi pogoji za vzpostavljanje vzajemnih odnosov skrbi 
med učenci in učitelji, za vzpostavljanje oblik dela, v katerih otrok zaznava skrb, solidarnost in 
sodelovanje, lahko otroci postanejo odpornejši ter razvijejo moč in  pozitivno samopodobo, kar 
jim pomaga pri celjenju travm (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

Z izvedeno raziskavo sem ugotovila, da večina intervjuvancev travmo definira kot enkratni, 
nepričakovan težji dogodek, ki se pojavi nenadoma in nanj posmeznik ne zna ustrezno 
odreagirati. Nekateri intervjuvanci so omenili, da lahko travmo povzroči tudi dolgotrajna 
izpostavljenost težkim situacijam oziroma ponavljajočemu se negativnemu dogajanju. Omenili 
so, da travma otroka spravlja v psihično in fizično ravnovesje ter dolgoročno slabo vpliva na 
njegovo funkcioniranje v šoli.  

Presenetilo me je, da je skoraj polovica intervjuvancev omenila, da so učenci lahko 
travmatizirani že zaradi šole. Starši imajo namreč zelo visoka pričakovanja do svojih otrok in če 
teh pričakovanj ne dosegajo, lahko občutijo ogromno stisko. Poleg tega pa se intervjuvanci 
zavedajo, da lahko vsakega posameznika travmatizirajo čisto različne stvari, največkrat so 
omenili ločitve staršev, alkoholizem v družini ter izguba bližnje osebe. Intervjuvanci pa so se 
tekom svojega dela najpogosteje srečali z učenci, ki so bili travmatizirani zaradi ločitve staršev, 
alkoholizma v družini, izgube bližnje osebe, le dva intervjuvanca pa sta omenila primer splone 
zlorabe učenca. 

Večina intervjuvancev je potrdila, da se učence, ki se soočajo s stisko, definitivno prepozna po 
spremembi njihovega vedenja. Dejali so, da gre pogosto za spremembo »iz danes na jutri«, pri 
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čemer so največkrat prepoznali spremembe na vedenjskem in čustvenem področju: učenec 
postane popolnoma odsoten, neodziven, zasanjan, težko vzpostavi stik z zaposlenimi/s sošolci, 
izolira se od drugih, išče pozornost na različne moteče načine, lahko pride do spremembe iz zelo 
pridnega učenca v zelo nemirnega učenca, ki riše po klopeh, po zvezkih itd. Omenili so tudi 
spremembo iz veselega otroka v nesproščenega, žalostnega prestrašenega otroka, v vzkipljivega 
in agresivnega otroka. Pogosto so opazili tudi izgubo zanimanja za katerokoli stvar, postali so 
popolnoma ravnodušni. Poleg tega pa so posamezni intervjuvanci omenili še spremembe v 
učnem uspehu. Pri tem pa so intervjuvanci izpostavili določene probleme, ki jim otežujejo 
prepoznavanje travmatiziranih učencev, in sicer je problem, da otrok redko sam pride povedat, 
kaj ga muči, saj pogosto tudi sam ne prepozna svoje stiske, zato zaposleni, ki ne poznajo dobro 
otrokovega vsakdanjega funkcioniranja, težje prepoznajo spremembe. Poleg tega so omenili še, 
da nekateri posamezniki preprosto nimajo »šestega čuta« za to, da bi prepoznali travmatiziranega 
otroka, izpostavili so, da moraš biti takšen človek, da prepoznaš te stvari in se ne osredotočiš le 
na rutinsko opravljanje svojega dela. 

Pozitivno sem bila presenečena, ko sta dva intervjuvanca tekom pogovora o obravnavi 
travmatiziranega učenca izpostavila, da kaznovanje definitivno ni primeren način ukrepanja. 
Tudi sama se strinjam s to trditvijo, saj otroku, ki se s svojo stisko spoprijema na svoj način, ne 
bomo pomagali, če ga bomo zaradi tega kaznovali, pa čeprav otrok svojo stisko izraža z motečim 
iskanjem pozornosti, z agresivnim vedenjem itd. Seveda je to vedenje lahko zelo moteče v 
razredu, vendar kaznovanje težave ne bo rešilo, temveč jo lahko le še poslabša. Zato je po mojem 
mnenju lahko kar velik problem, če zaposleni niso seznanjeni s travmo in z znaki travme, saj 
lahko v tem primeru prezrejo možnost, da je tovrstno vedenje pri otroku lahko posledica travme 
in posledično neprimerno ukrepajo. Ravno pristop, ki upošteva spoznanja o travmi, pa na 
primere neustreznega in nenavadnega vedenja otrok gleda iz drugega zornega kota, in sicer 
upošteva možnost, da je tovrstno vedenje lahko posledica spopadanja s travmo, z namenom 
preprečevanja neustreznega ukrepanja in preprečevanja retravmatizacije. Med najpogostejšimi 
načini obravnave travmatiziranega učenca so glede na izjave intervjuvancev bile individualni 
pogovor, sodelovanje s šolsko svetovalno službo, sodelovanje z zunanjimi institucijami ter 
povečana pozornost in nadzor. Koristno je, če se posamezne aktivnosti vključi v celoten razred, 
pri čemer se ne izpostavlja travmatiziranega posameznika, temveč sodeluje cel razred. Tako so 
intervjuvanci omenili, da v pouk vključujejo vsebino o prepoznavanju čustev, o tehnikah 
spoprijemanja s svojimi čustvi in čustvi drugih ter druge vsebine, ki koristijo tako 
travmatiziranemu posamezniku, kot vsem drugim učencem. Bila sem presenečena, da je toliko 
intervjuvanih učiteljev izpostavilo problem nepoznavanja družinskega ozadja, saj jim 
pomanjkanje informacij o družinskih odnosih in stanju v družini zelo otežuje delo z učenci. 
Pogosto ne vejo, kaj lahko rečejo in kako lahko ukrepajo, da ne bodo stanja še poslabšali, saj ne 
vejo, v kakšnih razmerah otrok dejansko živi. 

Travmatski dogodki, ki se zgodijo v okviru šole, lahko vplivajo na celoten šolski sistem; in sicer 
se lahko travmatski dogodek zgodi posameznemu učencu ali drugemu predstavniku šole, večji 
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skupini učencev ali predstavnikov šole ter celotni šoli (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). V vsakem 
primeru je lahko zaradi dogodka prizadeto večje število ljudi in naloga šole je, da v tem primeru 
nemudoma in ustrezno ukrepa, da prepreči še večjo škodo, ki bi lahko sledila. Zato A. Mikuš 
Kos in V Slodnjak (2000) poudarjata pomen oblikovanega protokola ukrepanja ob pojavu 
travmatskega/kriznega dogodka, ki zadeva šolo. Nisem pričakovala, da bodo tudi na šoli, kjer 
sem izvajala raziskavo, imeli oblikovan protokol ukrepanja. Vsi intervjuvanci so dejali, da 
imajov sklopu tega protokola jasno dogovorjene osebe, ki se jih ob kriznem dogodku najprej 
kontaktira, koga vse se vključi v postopek ukrepanja, pomembno pa je tudi, da so vsi seznanjeni 
s telefonskimi številkami prvih posredovalcev v primeru kriznega dogodka. 

Večina intervjuvancev je trdila, da je včasih poslušanje težkih zgodb, s katerimi se soočajo 
učenci, zelo težko in jih zelo bremeni, da jim ne morejo pomagati ven iz te situacije. Te skrbi 
pogosto nosijo domov in razmišljajo, kaj bi še lahko storili. Le eden izmed intervjuvancev pa je 
trdil, da ga takšni primeri ne potrejo, temveč ga še dodatno motivirajo za pomoč. Ob poslušanju 
težkih zgodb učencev ter ob empatiji do bolečine druge osebe lahko sčasoma pride do 
ponotranjenja učenčevega trpljenja in bolečine, kar otežuje vsakdanje delovanje strokovnega 
delavca in povzroči sekundarno travmo (American counseling association, 2011; Wolpow idr., 
2009). Ta problem potrjuje tudi raziskava, ki je bila izvedena na Nizozemskem (Alisic idr., 
2012). Izmed 765 učiteljev jih je več kot polovica izpostavila problem čustvenega vpletanja v 
težave učencev ter posledično problem izgorelosti in sekundarne travmatizacije (prav tam). Zato 
je izredno pomembno, da znajo zaposleni poskrbeti zase in sproti razreševati lastne stiske. 
Intervjuvanci so omenili, da jim najbolj pomaga, če se lahko o svojih težavah pogovorijo s 
sodelavci, zato imajo na vsake toliko časa skupinske sestanke v zbornici, kjer govorijo o takšnih 
primerih. Poudarjajo, da je podpora s strani sodelavcev zelo pomembna. Poleg tega pa je 
bistveno, da vsak pri sebi razčisti, da je res storil vse, kar je bilo v njegovi moči in da ne krivi 
samega sebe za težave, ki jih imajo učenci. 

Nihče izmed intervjuvancev pred izvedbo intervjuvev še ni slišal za pristop, ki upošteva 
spoznanja o travmi, zato jim je bil pristop popolnoma tuj. Po seznanitvi z bistvenimi načeli tega 
pristopa je šest intervjuvancev menilo, da bi ga bilo definitivno smiselno uvesti v njihov sistem, 
saj imajo premalo znanja o tem. Vsak posameznik se namreč lahko sreča s travmatiziranim 
učencem, ne glede na njegovo delovno mesto, zato bi moral biti vsak ustrezno ozaveščen o tem, 
da bi pravilno odreagiral. Vendar so nekateri intervjuvanci izpostavili razdvojeno mnenje, saj se 
jim po eni strani ta pristop zdi zelo koristen vendar po drugi strani menijo, da ni primeren za vse 
zaposlene, saj nekateri preprosto nimajo »čuta« za prepoznavanje travmatiziranih učencev in za 
željo po pomoči tem učencem. Nekateri v potrebo po tem pristopu niso prepričani tudi zato, ker 
menijo, da trenutno organizacija dela na šoli odlično funkcionira in na ta način sproti rešujejo 
probleme, ko se pojavijo, medtem ko sta le dva intervjuvanca dejala, da se jima vpeljavitev 
pristopa v njihovo šolo sploh ne zdi potrebna.  
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Glede na izvedeno raziskavo lahko zaključim s sklepom, da je šola pozitivno naravnana v 
oblikovanje učencem prijaznega in varnega okolja, z mnogimi aktivnostmi, prilagoditvami in 
delavnicami skrbijo za širše izobraževanje in vzgajanje učencev. Kljub temu pa daje premalo 
poudarka na izobraževanja o travmi, saj so intervjuvanci sami izpostavili ta problem. Sama 
menim, da bi bilo osveščanje o travmi koristno za vsakogar, ne glede na njegovo delovno mesto. 
Vsak se lahko popolnoma nepričakovano sreča s travmatiziranim učencem, ki bi zaradi svojih 
težav potreboval ustrezno pristop in podporo, zaradi pomanjkanja znanja pa lahko otroka pahne v 
še večjo stisko in ga retravmatizira. Ni potrebno, da vsi zaposleni postanejo strokovnjaki na 
področju travme in terapevti, temveč zadošča že to, da so osnovno ozaveščeni o tem, kaj travma 
sploh je, kako prepoznati otroka, ki se spopada s travmo, kako pristopiti do travmatiziranega 
učenca ter h komu ga napotiti po ustrezno strokovno pomoč.V tujini je opravljenih že veliko 
raziskav in pozitivnih primerov vpeljave pristopa, ki upošteva spoznanja o travmi, v institucije. 
V Sloveniji pa je to področje še dokaj nepoznano. Menim, da je raziskava vsaj pri nekaterih 
posameznikih prebudila zanimanje o tem pristopu in željo po dodatnem znanju, s čimer lahko 
upam, da bo magistrsko delo vsaj kanček pripomoglo k odpiranju teme o pristopu, ki upošteva 
spoznanja o travmi, v Sloveniji.  
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