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Περιεχόμενο
• Αναγκαιότητα ένταξης θεμάτων Death Education στο σύγχρονο
σχολείο.
• Αποτελέσματα Έρευνας Δράσης:

 Ενδοιασμοί εκπαιδευτικών.
 Αντιδράσεις παιδιών.

• Συζήτηση - προϋποθέσεις ένταξης των εννοιών της απώλειας και
του πένθους στην Εκπαίδευση.

Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση πένθους
(Akerman & Statham, 2014)

«πρόληψη»
(proaction)

• παρέχοντας προγράμματα –
δεξιότητες και γνώσεις διαχείρισης
απώλειας αλλά και στήριξης

«αντίδραση»
(reaction)

• παρέχοντας στήριξη σε παιδιά που
βιώνουν πένθος

Αναγκαιότητα της συζήτησης
• Καλύτερη κατανόηση.

• Λιγότερο στρες στις συζητήσεις για τον
θάνατο.
• Στήριξη συνομήλικων παιδιών που πενθούν.
• Ευκαιρία για έκφραση και μοίρασμα.

Γιατί να μιλήσουμε
με τα παιδιά για
την απώλεια και το
πένθος;

(Holland, 2008; Lee, Lee & Moon, 2009; Lytje, in
press; Stylianou & Zembylas, 2018a&b)

Death Education – Σκοπός (Leviton, 1977)
Τα παιδιά να είναι σε θέση:
• Να συζητούν με άνεση για την απώλεια και το πένθος.

• Να γνωρίσουν τη διαδικασία του πένθους.
• Να ενημερωθούν για τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις και αξίες.

• Να αναπτύξουν μια φιλοσοφία για τη ζωή. Μόνον αναγνωρίζοντας
τους περιορισμούς της ζωής μπορεί κανείς να εκμαιεύσει το μέγιστο
από αυτήν.

Προκλήσεις
• Κατάλληλα εγχειρίδια.
• Πρόθυμοι και κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί (Bregman,
2008).
• Η ενσωμάτωση του Death Education στα σχολεία στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα (Atkinson & Hornby, 2002; Engarhos, Talwar, Schleifer &
Renaud, 2013; Job & Frances, 2004; Leaman, 1995; McGovern &
Barry, 2000).
• Σιωπή εκπαιδευτικών (McGovern & Barry, 2000) => εκλαμβάνεται
συχνά από παιδιά που πενθούν ως αδιαφορία εκ μέρους των
εκπαιδευτικών τους (Stylianou & Zembylas, 2018a).

Παιδική Λογοτεχνία
Πώς;
«Κι α σου μιλώ με
παραμύθια και
παραβολές

είναι γιατί τ' ακούς
γλυκότερα…»
(Σεφέρης, 1972)

• Ασκεί λειτουργίες ανακουφιστικές,
κατευναστικές, κοινωνικοποιητικές ή και
πληροφοριακές στο μικρό παιδί γύρω από
τον θάνατο (Ντόλατζα, 2008).

• Δημιουργικό εργαλείο στη συμβουλευτική
πενθούντων ατόμων - προληπτικό εργαλείο
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας (Briggs &
Pehrsson, 2008; Παπαδοπούλου, 2004).

Προτεινόμενα μαθήματα
Βασικοί στόχοι:
• Γνωριμία με τη διαδικασίας του πένθους.
• Αναγνώριση της σπουδαιότητα των αναμνήσεων.
• Ενεργός εμπλοκή των παιδιών – λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση.

Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

https://goo.gl/tW8FLh

Σκοπός
Έρευνα Δράσης
«Είναι η μελέτη
μιας κοινωνικής
κατάστασης με
σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας της
δράσης μέσα σε
αυτήν»
(Elliott, 1991, 69).

Η μελέτη της ένταξη των εννοιών της απώλειας
και του πένθους στις συζητήσεις με παιδιά με
απώτερο στόχο τη βελτίωση προτεινόμενων
συναφών μαθημάτων.

Ερευνητικά Ερωτήματα
• Ποιοι ενδοιασμοί εκφράζονται από τους/τις
εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια ένταξης των
εννοιών της απώλειας και του πένθους στην
εκπαιδευτική πράξη; Ποιες οι συνέπειές τους;
• Ποια αποτελέσματα (γνωστικά,
συναισθηματικά, συμπεριφοράς) προκύπτουν
από την εφαρμογή των συναφών μαθημάτων
στα παιδιά;

Συμμετέχοντες/ουσες
• 10 εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης, γυναίκες και άντρες με
7-26 χρόνια υπηρεσίας.
• 171 παιδιά Α΄ - Στ΄ τάξη από 10 σχολεία πόλης και της υπαίθρου
από τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.

• Κριτικός φίλος.

Ερευνητική Διαδικασία
Σεμινάρια με θέμα
«Εντάσσοντας τις έννοιες της
απώλειας και του πένθους
στην εκπαίδευση»

• Συζήτηση προτεινόμενων
μαθημάτων

Συνεντεύξεις πριν

• Εφαρμογή μαθήματος

Συνεντεύξεις μετά

• Focus Group

Πολυπλοκότητα

Διλήμματα
Ενδοιασμοί
Κυρίαρχο
συναίσθημα

Να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό;
Προέκυψε από κάτι που ξεκινήσαμε από αλλού τζιαι επήαμεν αλλού. Βασικά
ήταν για τον φόβο τζιαι τι φοβούνται. Ένας μικρός είπε ότι φοβάται τον
θάνατο… Μετά εξεκίνησε να λέει τις εμπειρίες της ένα άλλο κορίτσι όταν είσσιε
πεθάνει ο παππούς της τζιαι τους έβλεπε όλους μαυροφορεμένους. «Έτσι
εκατάλαβα ότι ήταν η κηδεία, ήταν όλοι με μαύρα, έκλαιγαν»… Άκουγε τις θείες
που μιλούσαν για τις τελευταίες στιγμές του παππού που ξεψύχησε τζιαι
τούντα πράματα… (Εκπ. 3, Α΄ τάξη)

Να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό;
Έχουμε όμως τζιαι μαθητή που έχασε τη μάμα του πριν τρία χρόνια σε
δυστύχημα τζιαι ήταν μπροστά το μωρό. (Εκπ. 4, Δ΄ τάξη)

…βασικά την προηγούμενη Παρασκευή ανακοίνωσε η μαθήτρια στους
συμμαθητές της ότι επέθανε ο παπάς της – επέθανε την Πέμπτη… Ερώτησα την
εγώ «θέλεις να το πεις στους συμμαθητές σου;» τζιαι είπε μου «ναι». Υπήρξε
ένα πάγωμα. Δεν το συνέχισα. Μετά που 2-3 περιόδους που προέκυψε πάλι
εντελώς αυθόρμητα τούτο το θέμα, εξεκίνησαν πάλι να μιλούν ο καθένας για τις
δικές του απώλειες, χωρίς να τους ρωτώ δηλαδή. (Εκπ. 8, Ε΄ τάξη)

Γιατί η συζήτηση δεν συνεχίζεται;
• Τι να πω;

• Κι αν με ρωτήσουν «Πού πάμε όταν πεθαίνουμε;»
• Να μοιραστώ τα δικά μου συναισθήματα και πεποιθήσεις;

• Κι αν προκαλέσω άγχος στα παιδιά μετά από μια τέτοια συζήτηση;
• Είμαι ειδικός;

Ενδοιασμοί εκπαιδευτικών
• Χαρακτήρας προσωπικός – προφίλ των εκπαιδευτικών:
 Βιώματα προσωπικής ή επαγγελματικής ζωής.
 Προσωπικές πεποιθήσεις.

 Ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας από μέρους τους να συζητήσουν την
απώλεια και το πένθος με τα παιδιά.
 Επαγγελματική Μάθηση.
• Αγωνία για τις αντιδράσεις των γονιών.

Κυρίαρχο συναίσθημα πριν και μετά
Ενθουσιασμός => Άξιζε τον κόπο.
Φόρτιση, ένταση, άγχος => Πήρα θάρρος (αντιδράσεις των παιδιών).
Αγωνία για το τι εν να φκει, τι εν να πουν… Τζιαι πώς θα φύουν να παν σπίτι
μετά που το μάθημα => Είμαι πολλά ευχαριστημένη! Εκάμαν πολλές
προεκτάσεις! …Εν ήρτε κανένας γονιός να μου πει μα τζιαι μου!
Ελπίδα! Ναι, ελπίζω ότι εν να φκει κάτι καλό! Χαίρομαι που θα το κάμω. =>
Ικανοποίηση… Νομίζω εφκήκαν πράματα. Μπορεί να επερίμενα τζι άλλα,
αλλά εφκήκαν αρκετά.
Έχω μια ανησυχία, ένα άγχος, ναι. => Εντάξει. Εν ήταν τόσο αγχωτικό όσο
ενόμιζα.

Κυρίαρχο συναίσθημα πριν και μετά
Αγωνία… Ενθουσιασμός - Όι για το περιεχόμενο του μαθήματος!  αλλά για το τι εν να προκύψει. => Κατ΄ αρχάς ικανοποίηση που ετέλειωσε
αίσια. Που την άλλη όμως προβληματισμός για κάποια πράγματα που
εβγήκαν στην επιφάνεια από τους μαθητές.
Είμαι ανυπόμονη βασικά να δω πώς θα αντιδράσουν. => Ένιωσα χαρά
γιατί πολλά παιδιά εκφράστηκαν τζιαι εκφράστηκαν με πολλή ωριμότητα
που εν φαίνεται στο καθημερινό μας μάθημα ή στις καθημερινές μας
συζητήσεις.
Ανυπομονησία. => Ικανοποίηση. Επήε καλά το μάθημα. Θεωρώ ότι
επέτυχε τζιαι εγώ έμαθα πολλά πράματα.

Κυρίαρχο συναίσθημα πριν και μετά
Χαρά γιατί εν να βοηθήσω κι εγώ με τη σειρά μου εσάς για να μας
φέρετε μιαν ολοκληρωμένη πρόταση. => Και πάλι νιώθω έναν
ενθουσιασμό που εδοκίμασα για ακόμη μια φορά ν’ ασχοληθώ με το
πένθος, ν’ ασχοληθώ με την απώλεια. …Γιατί καμιά φορά φοβάσαι και τα
παρατράγουδα: μα είπες του παιδιού ότι επέθανε ο τάδε; Έννεν τρυφερή
ηλικία τούτη; Εν είχα κανένα!
Είμαι περίεργη παραπάνω να δω αντιδράσεις, να δω πώς σκέφτονται,
επειδή εν το συζητήσαμε το θέμα ποττέ… εν νιώθω ανασφάλεια πάντως.
=> Εγώ είμαι ευχαριστημένη. Νομίζω. Συγκρατημένα ευχαριστημένη,
ικανοποιημένη. Πήγε καλά, βγάλαν πράγματα…

Αποτελέσματα σε σχέση με τα παιδιά

• Συνειδητοποίηση της μη αναστρεψιμότητας.

Νέες
Προοπτικές

• Γνωριμία και αναφορά σε αναμενόμενα
συναισθήματα πένθους.

• Ευκαιρίες έκφρασης.
• Στήριξη πενθούντων ατόμων.

Έχοντας τον νου
μας στο παιδί

Δεν πειράζει…

Φυσικά και πειράζει!

Μην κλαις…

Είναι εντάξει να κλαις.

Μην στενοχωριέσαι…
Αναγνωρίζουμε τη στενοχώρια σου.
• Σιωπή.

Μοίρασμα…
Αγαπημένε μου πατέρα σε πεθύμησα πολύ και
σ’ έχω στην καρδιά μου για πάντα μα δεν θα
σε ξεχάσω ποτέ. Μα ακόμη και αν είμαι μόνη
μου, σε θυμάμαι και σ’ αγαπώ!!
Με μεγάλη αγάπη η κόρη σου …. xxx

Για τη σιωπή…
Από τον τίτλο, μόλις διαβάσω τον τίτλο, θα τους επιβάλω –σε έξι ζεύγη
εισαγωγικών- λίγα δευτερόλεπτα σιωπή και μετά θα μιλήσουν. Όλο το
κείμενο, όλη η ιστορία έχει στιγμές οι οποίες θα προκαλέσουν τη σιωπή. Δεν
είναι μόνο μια στιγμή. Είναι από τον τίτλο μέχρι το τέλος. Το αναμένω, το
ελπίζω, γιατί αν δεν έχει σιωπή, μια φυσική σιωπή, όχι μια από εμένα
επιβαλλόμενη σιωπή, σημαίνει ότι εν έκαμα καλά τη δουλειά μου. Ήταν
έντονη η φωνή μου ή ήμουν πλαδαρός στον τόνο της φωνής μου, στο χρώμα
της φωνής μου. (Εκπ. 10, Α΄ τάξη)

Περιορισμοί της έρευνας
• Έρευνα

Δράσης – Ερευνητές και ερευνώμενοι, γενίκευση

• Φωνή των παιδιών.

Προϋποθέσεις
«Κανείς δεν χτίζει
γέφυρα πάνω από
ένα ποτάμι που
δεν βλέπει.»
(Adriana Schnake).

Προϋποθέσεις
• Αναγνώριση της αναγκαιότητας.
• Ευαισθησία θέματος – καλή σύνδεση της ομάδας.

• Εκπαιδευτικός.
• Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών.

«... έχουμε μια ηθική ευθύνη για τις συνέπειες του τι
κάνουμε και τι δεν κάνουμε...» (Hilsen, 2006, 34).
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