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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 



Ο ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-
1ο Πλάνο Κινήσεων 

1. Ο Διευθυντής αναλαμβάνει με διακριτικό τρόπο να συλλέξει πληροφορίες 
που αφορούν στην Απώλεια (τι συνέβη, ποιο Άτομο χάθηκε- πέθανε, ποια 
Άτομα του Περιβάλλοντος επηρεάζονται) 
Είναι σημαντικό να γίνει «σωστή συλλογή πληροφοριών» από το να 
αφήνεται η πληροφόρηση και να «αιωρείται», μέσα από σκόρπιες και 
αποσπασματικές πληροφορίες. 

2. Στη συνέχεια ο Διευθυντής γνωστοποιεί με κάποιο διακριτικό αλλά και 
επίσημο τρόπο στο Σύλλογο Διδασκόντων το συμβάν (με τα σχετικά 
δεδομένα που συνέλλεξε) 

3. Ο Διευθυντής κατανοεί πως κάθε Μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων θα έχει 
σκέψεις, συναισθήματα, προτάσεις για το πώς θα γίνει η διαχείριση της 
κατάστασης.  

4. Κρίνεται σκόπιμο να δίδεται χρόνος και να συζητούνται κινήσεις - τίθεται 
ένα χρονοδιάγραμμα για το δίκτυο υποστήριξης (Ποια/ ποιες Υπηρεσίες είναι 
διαθέσιμες στην Περιοχή, Ποιος/ποιοι θα αναλάβουν και τι, Ποιοι θα 
αποτελούν τη Γέφυρα Επικοινωνίας- για προσέγγιση των Ατόμων που 
επηρεάζονται από το Συμβάν π.χ μαθητής – οικογένεια)  

5. Συνεργασία με Φορείς για τον προγραμματισμό σε σχέση με τη Διαχείριση 
της κατάστασης. 

6. Συστήνεται να υπάρχει Δυνατότητα, με την αξιοποίηση του κατάλληλου 
ανθρώπινου δυναμικού για συνεχή ανατροφοδότηση για τυχόν 
ανησυχητικά σημάδια (ορίζεται κάποιος Εκπαιδευτικός- Γέφυρα με τα 
εμπλεκόμενα Άτομα που βιώνουν την Απώλεια)



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Δυο Άξονες: 

Αυτοπροσδιορισμός 
Ετεροπροσδιορισμός   



 Τι περιλαμβάνει η έννοια 
«Απώλεια»;
 Τι καταλαβαίνουμε ως Ενήλικες;  
 Πώς το επικοινωνούμε στον 

εαυτό μας ως Ενήλικες;
 Πώς νιώθουμε εμείς ως 

Ενήλικες; 
 Ποιος ο Ρόλος μας ως Ενήλικες;
 Ποιες οι δικές μας Ανάγκες ως 

Ενήλικες; 
 Ποια σημάδια θα

ανησυχήσουν εμάς ως Ενήλικες; 

 Τι σημαίνει «Απώλεια»;
 Τι καταλαβαίνουν τα παιδιά για 

την «Απώλεια- το Θάνατο»;  
 Τι επικοινωνώ και με ποιον 

τρόπο;
 Πως το παιδί νιώθει ή πώς θα 

νιώσει;
 Ποιες οι ανάγκες ενός παιδιού 

που θρηνεί; 
 Ποιες οι Ανάγκες του παιδιού-

Πώς στηρίζουμε το παιδί που 
θρηνεί;  

 Τι είναι αυτό που θα μας 
ανησυχήσει στο Παιδί; 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ



Η ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ-
Μια Σύνθετη Έννοια 

 Απώλεια Ελευθερίας Κινήσεων
Απώλεια Επαγ. Ρουτίνας/ Καθημερινότητας
Απώλεια Αγαθού της Υγείας 
Απώλεια Κοινωνικής Ζωής 
Απώλεια Ανθρώπου- Θάνατος 

Όλα αποτελούν 

 Επίδραση σε όλα τα επιμέρους Συστήματα
(Διοίκηση, Εκπαιδευτικούς, Γονείς , Μαθητές 
Σχολείου) 



ΑΠΩΛΕΙΑ

2ο ΣΤΑΔΙΟ 
Έντονος 

Πόνος 
3ο ΣΤΑΔΙΟ 
Αναμνήσεις

4ο ΣΤΑΔΙΟ 
Προσαρμογή

5ο ΣΤΑΔΙΟ 

Η Παράδοση 
6ο ΣΤΑΔΙΟ

Η Μνήμη 

7ο ΣΤΑΔΙΟ 

Ολοκλήρωση 

1ο ΣΤΑΔΙΟ
Αρχικό 

Σοκ

H ΑΠΩΛΕΙΑ- ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ 



Aυτοπροσδιορισμός



«Απώλεια»-
Ετοιμότητα Διαχείριση (Α) 

Ως Άτομο: 
Πόσο Έτοιμος/-η είμαι; 

Πώς έχω ζήσει δική μου Απώλεια;
Μπορώ να μιλήσω για Απώλεια; 
Μπορώ να εκφράσω συναίσθημα σε 

σχέση με αυτή την κατάσταση 
Απώλειας; 



«Απώλεια»-
Ετοιμότητα Διαχείριση (Β) 

Μέσα από το Ρόλο μου (Διοίκηση, Εκπαιδευτικός, 
Γονέας) 

Πόσο Έτοιμος/-η είμαι; 
Τι είδους Απώλεια έχω να διαχειριστώ; 
Ποια Πρόσωπα αφορά αυτή η Απώλεια/ Που;
Τι μέσα έχω να διαχειριστώ την κατάσταση της 

Απώλειας; (Σχεδιασμός/ Εργαλεία) 
Σε ποιους χειρισμούς θα προβώ- Ποιους πόρους 

αξιοποιώ/ εμπλέκω;  (Προγραμματισμός- Πράξη) 
Πώς αξιολογώ την κατάσταση; (Ανατροφοδότηση) 
Πώς παρακολουθώ την εξέλιξη; (Διορθωτικές 

Κινήσεις)



Ετεροπροσδιορισμός 



«Απώλεια»

Τι καταλαβαίνουν τα παιδιά γενικά για την 
«Απώλεια- το Θάνατο»;  

Τι επικοινωνώ και με ποιον τρόπο;
Τι καταλαβαίνει το παιδί συγκεκριμένα; 
Πως το παιδί νιώθει ή πώς θα νιώσει;
Ποιες οι ανάγκες ενός παιδιού που θρηνεί; 
Πώς στηρίζουμε το παιδί που θρηνεί;  
Τι είναι αυτό που θα μας ανησυχήσει- ποια 

τα σημάδια; 



Τι καταλαβαίνουν τα παιδιά για το 
θάνατο; 
 Τα Παιδιά καταλαβαίνουν περισσότερο από ότι

θεωρούμε ως Ενήλικες για την έννοια του
θανάτου.

 Υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση με αφετηρία
ποικίλα ερεθίσματα όπως παραμύθια με τους
ήρωες, παιχνίδια, καθημερινότητα της
οικογένειας (απώλεια αγαπημένων προσώπων)

 Για τα Παιδιά Προσχολικής & Σχολικής ηλικίας
είναι σημαντικό να κατανοήσουν την

- το θάνατο, ότι
συμβαίνει στη ζωή και όχι μόνο στους άλλους
γύρω μας.



Πώς το Επικοινωνώ; (Α)  
 Πώς ενημερώνουμε το παιδί;  

Είναι σημαντικό , να μην αποκρύπτεται το 
γεγονός. Η απόκρυψη της πραγματικότητας- του θανάτου ή η 
παροχή ψεύτικων πληροφοριών αντί να προστατεύει τα παιδιά 
φαίνεται πως τους δημιουργεί περισσότερα προβλήματα (τάση 
να πλάθουν ιστορίες με το μυαλό τους/ να ενοχοποιούν τον 
εαυτό τους …)  

 Πότε και πως να γίνει η ενημέρωση; 
Η καθυστέρηση δημιουργεί σύγχυση, παρερμηνείες, 
ανασφάλεια και φόβο. 

. 
, για να 

κατανοήσουν τα παιδιά πως αυτό που συνέβη είναι οριστικό. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι ωραιοποίηση της κατάστασης. 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ-
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μακρή Όλγα 
Ψυχολόγος- Σύμβουλος (MSc) 



Πώς Απαντώ 
σε Ερωτήσεις Παιδιών; 

 Τα Παιδιά είναι φυσικό να έχουν απορίες
Χρειάζεται να δοθεί χρόνος 

Αν κάτι που μας ρωτά δε  μπορούμε να το 
απαντήσουμε λέμε απλά «δε ξέρω».

 Επαναλαμβάνουμε τις πληροφορίες και 
εξηγούμε ξανά και ξανά.  

 Ενημερώνουμε το παιδί (που έχει βιώσει την 
απώλεια) πως είμαστε στη διάθεσή του

Με το κατάλληλο Υποστηρικτικό Δίκτυο το 
προετοιμάζουμε για τα νέα δεδομένα 
(αλλαγές σε πρόσωπα/ ρόλους)

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ-
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μακρή Όλγα 
Ψυχολόγος- Σύμβουλος (MSc) 



Πώς το Παιδί νιώθει ;
Ποιες οι Ανάγκες του Παιδιού;  

Το Παιδί έχει και απορίες και συναισθήματα. 
Χρειάζεται να δοθεί ο χρόνος να τα εκφράσει.
 Ίσως το Παιδί επιλέξει και τη σιωπή. Οφείλουμε 

να το σεβαστούμε. Παίρνει το χρόνο του και στην 
πορεία θα εκφράσει τα συναισθήματά του. 

Αν είμαστε έτοιμοι συζητούμε και τα δικά μας 
συναισθήματα και σκέψεις (ανταλλαγή 
συναισθημάτων βοηθά το παιδί να εκφραστεί) 

Όλοι έχουμε συναισθήματα ας δώσουμε χρόνο 
να τα αναγνωρίσουμε. 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ-
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μακρή Όλγα 
Ψυχολόγος- Σύμβουλος (MSc) 



Πώς το Παιδί νιώθει ;
Θρηνούν τα Παιδιά; (Α)  

 Ναι και τα Παιδιά θρηνούν. Ο Θάνατος επηρεάζει τη ζωή και την 
καθημερινότητα- ρουτίνες/ δυναμικές. 

 Κάθε Παιδί έχει το δικό του τρόπο να θρηνεί. Δεν υπάρχει σωστός 
ή λάθος τρόπος. 

 Ο Θρήνος αποτελεί μια φυσιολογική και λυτρωτική κατάσταση 
που βοηθά στην αποφόρτιση όλων των οδυνηρών 
συναισθημάτων. 

 Άλλες φορές τα συναισθήματα είναι πιο έντονα και άλλοτε 
λιγότερο έντονα. Αυτό δε σημαίνει πως «το παιδί το έχει 
ξεπεράσει»

 Ο Θρήνος αποτελεί μια μακροχρόνια διεργασία, δεν υπάρχει 
καθορισμένη διάρκεια. 

 Απλά ο Θρήνος αλλάζει μορφή στο πέρασμα του χρόνου καθώς το 
Παιδί/ Άτομο προσπαθεί να βρει το νέο νόημα στην Απώλεια που 
έζησε. 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ-
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μακρή Όλγα 
Ψυχολόγος- Σύμβουλος (MSc) 



Πώς το Παιδί νιώθει ;
Θρηνούν τα Παιδιά; (Β) 

Ανάλογα με την ηλικία του Παιδιού το 
Άτομο εκφράζεται με λόγο και με έργα. 

Στα Παιδιά ο θρήνος εκφράζεται και 
μέσω του παιχνιδιού, της ζωγραφιάς, της 
συμπεριφοράς στην καθημερινότητα 
(ύπνο, διατροφή, σπίτι, σχολείο, παρέα) 



Τα παιδιά δυσκολεύονται 
να ζητήσουν στήριξη 

 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως τα Παιδιά δεν είναι σε
θέση να ζητήσουν στήριξη.

 Συχνά οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι «απορροφημένοι» στη
δική τους διαδικασία του βιώματος της Απώλειας.

 Δεν είναι πάντα σε θέση οι Ενήλικες που εμπλέονται και
επηρεάζονται από την Απώλεια να συζητήσουν και οι ίδιοι
με το Παιδί.

 Καθώς τα Παιδιά έχουν την εικόνα των δικών τους
Ανθρώπων σε θρήνο, συχνά διστάζουν να ζητήσουν
στήριξη.

 Σημαντικός ο ρόλος του Υποστηρικτικού Δικτύου
(Συγγενείς, Γειτονιά, Σχολείο, Φορείς) και η αξιοποίηση των
προσφερόμενων υπηρεσιών για Συμβουλευτική- Στήριξη.



Τι θα μας ανησυχήσει; 

Ο Καθένας μέσα από το Ρόλο του (Διευθυντής, 
Εκπαιδευτικός, Φορέας, Γονέας) καλείται να είναι 
παρατηρητικός και να εντοπίσει πιθανά 
ανησυχητικά σημάδια. 

 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: Η οποιαδήποτε αλλαγή στην
καθημερινότητά του Ατόμου (Ενήλικα/ Παιδιού) (σε
διατροφή, σε παιχνίδι, σε επικοινωνία, σε διάθεση)

 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η αλλαγή στη σχολική του
καθημερινότητα (μειωμένη διάθεση για εμπλοκή
στη σχολική ζωή, αλλαγή στην απόδοση, στην
επικοινωνία με άλλα παιδιά- συμμαθητές).





Μέριμνα 
Φροντίδα Παιδιών και 

Οικογενειών στην 
Αρρώστια και το Θάνατο

(2310- 510010)
•Αίτημα από Σχολείο 

για Δράση
•Υποστήριξη Γονέων 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 




