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Στη μνήμη της μητέρας μου Ευφροσύνης
και σε όλα τα παιδιά που θρηνούν…..

«Αυτό που φοβόμαστε δεν φαίνεται καθόλου να είναι ο θάνατος,
διότι για το ασυνείδητο αυτός δεν υπάρχει⋅
Aυτό που φοβόμαστε είναι ο πόνος, η κατάρρευση και ο αποχωρισμός από τα πλάσματα που
αγαπάμε... με αυτούς που αγαπάμε είναι δύσκολο, γιατί μαζί τους πεθαίνει ένα κομμάτι του
εαυτού μας κι είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να επεξεργαστούμε: να αποδεχτούμε τον πόνο
που προκαλεί εκεί, στο παρόν, η πραγματική πιθανότητα του αποχωρισμού από ένα
αγαπημένο πρόσωπο.. .»
(Ντολτό, 2009, σελ. 23-25).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πολλές έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά βιώνουν το θάνατο ενός
προσφιλούς τους προσώπου επηρεάζεται σημαντικά από τη στήριξη που τους παρέχει το
κοινωνικό τους περιβάλλον. Η διαχείριση της έννοιας του θανάτου μέσα στη σχολική τάξη
αποτελεί ένα από τα πιο ακανθώδη και ευαίσθητα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική
κοινότητα. Επομένως, είναι σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό αφενός να ευαισθητοποιήσει τους
μαθητές σε ζητήματα απώλειας και πένθους πριν συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή τους έτσι ώστε να
είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και αφετέρου να στηρίξει ένα παιδί που αντιμετωπίζει μια
μικρή ή μεγάλη απώλεια στη ζωή του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο
προσωπικοί και εργασιακοί παράγοντες επηρεάζουν την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την
επάρκεια των Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαχείριση του πένθους
μέσα στο σχολείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 638 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι
οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εξέταζε: (1) δημογραφικά και εργασιακά
στοιχεία, (2) τη θρησκευτικότητα (3) τη συναισθηματική νοημοσύνη 4) την ενσυναίσθηση 5) τις
προσωπικές και εργασιακές εμπειρίες θανάτου στη ζωή τους 6) τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών για το ρόλο τους γενικότερα 7) τις απόψεις τους για τον ειδικό τους ρόλο ως προς
τη διαχείριση πένθους 8) τους παράγοντες δυσκολίας στην υλοποίηση ενός προγράμματος
Περιθανάτιας αγωγής και 9) την εκτίμησή τους για τη θετική επίδραση της εφαρμογής ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής.
Τα αποτελέσματα για την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι 3 στους 4 εκπαιδευτικούς
αισθάνονται ανέτοιμοι να διαχειριστούν το πένθος ενός παιδιού στο σχολείο, ένα εύρημα που
συμφωνεί με τις υπόλοιπες ελληνικές και διεθνείς έρευνες σε αυτό το θέμα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η ετοιμότητα ενισχύεται από τις κατάλληλες γνώσεις
και τη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος του παιδιού, όπως επίσης και από
την τάση για προσωπική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην απώλεια ενός παιδιού και από την
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πεποίθησή τους ότι μια παρέμβαση για το πένθος στην τάξη θα είχε θετικό αντίκτυπο στους
μαθητές. Θετικά, επίσης, επηρεάζουν την ετοιμότητα προσωπικοί παράγοντες όπως οι
εργασιακές και σε μικρότερο βαθμό οι προσωπικές εμπειρίες πένθους, η ικανότητα εκτίμησης
των συναισθημάτων και η θρησκευτικότητα.
Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών επηρεάζεται αρνητικά και μειώνεται από την τάση να
κατακλύζονται συναισθηματικά από τον πόνο του άλλου (ενσυναίσθητη ανησυχία), την τάση για
αποσιώπηση του πένθους και την απόδοση των δυσκολιών υλοποίησης ενός προγράμματος σε
εσωγενείς παράγοντες.
Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών μετρήθηκε με βάση τις στάσεις τους απέναντι στο πένθος.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πολιτισμικά αποδεκτές στάσεις όσον αφορά το πένθος είναι
ευρέως διαδεδομένες στους εκπαιδευτικούς, εν τούτοις δεν καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο
διαχειρίζονται το πένθος των παιδιών. Όπως ήταν αναμενόμενο, η θετική στάση απέναντι στην
εμπλοκή τους με το πένθος ενός παιδιού αυξάνει την ετοιμότητά τους να διαχειριστούν μια
τέτοια απώλεια, ενώ η αρνητική τους στάση τη μειώνει.
Η επάρκεια των εκπαιδευτικών μετρήθηκε με βάση τις γνώσεις τους σχετικά με το πένθος των
παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται τόσο από κατάλληλες
όσο και από προκατειλημμένες γνώσεις και ότι συναισθηματικά φορτισμένα θέματα όπως η
συμμετοχή των παιδιών σε μια κηδεία ή η ενημέρωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το
θάνατο διχάζουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κατάλληλες γνώσεις
αυξάνουν την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του πένθους.
Τα συμπεράσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία
προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα πένθους που
μπορεί να προκύψουν στο σχολείο. Η παροχή κατάλληλων γνώσεων στους εκπαιδευτικούς και οι
βιωματικές ασκήσεις σε ζητήματα απώλειας και πένθους θα συντελέσουν στη διαμόρφωση μιας
περισσότερο θετικής στάσης απέναντι στην άμεση εμπλοκή τους στο πένθος των παιδιών και την
υλοποίηση ενός προληπτικού προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής.
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Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση πένθους παιδιών, Περιθανάτια αγωγή, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
Ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια εκπαιδευτικών για διαχείριση πένθους.
Abstract
Many researches suggest that the way in which children experience the death of a loved one is
influenced by the support provided by the social environment. The management of the concept of
death in school is one of the most thorny and sensitive issues facing the educational community.
Therefore, it is important for teachers to sensitize students to issues of loss and grief so that they
are adequately prepared before that happens in their lives, as well as to support a child facing a
small or great loss in his/her life.
In this context, this research project aims to investigate how personal and occupational factors
affect readiness, mobilization and competence of Greek primary school teachers in the
management of bereavement in school. The survey involved 638 primary school teachers, who
filled out a questionnaire pertaining to: (1) demographic data (personal and professional), (2)
religiosity (3) emotional intelligence 4) empathy 5) personal and professional death experiences
6) teachers’ perceptions regarding their overall educational role 7) teachers’ perceptions
regarding their specific role in the management of mourning 7) perceived sources of difficulty in
implementing a Death Education program and 8) their expectations regardig the positive or
negative impact of the implementation of a Death Education program on students.
The results showed that 3 out of 4 teachers state they are unprepared to manage issues of grief
at school, an outcome that is in accordance with other greek and international studies on this
topic.
Results showed that readiness is positvely related to teachers’ correct information regarding
children’s grief as well as their positive attitude to work with grief issues in their classroom.
Teachers willingness to be personally involved in their students’ experience of loss and their
expectation that an educational intervention regarding death and loss will have a positive impact
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on their students were also found to have a positive effect on teachers’ readiness. Other positive
factors included teachers’ professional and personal experiences with grief, their ability to
identify their feelings as well as their religiosity. In contrast, teachers’ readiness is negatively
affected by getting emotionally overwhelmed by the pain experienced by another (personal
distress), their avoidance regarding children’s grief and their proclivity to attribute difficulties in
the implementation of a grief intervention program to personal factors.
Teachers’ mobilization was based on their attitudes regarding management of children’s grief.
Culturally based attitudes were found to be adopted by most teachers, however, they did not
affect teachers’ positive or negative attitude to children’s grief. As expected, teachers’ positive
attitude towards children’s grief increased their readiness to get involved in a program regarding
loss and mourning, while a negative attitude decreased it.
Teachers’ competence was based on their knowledge regarding children’s grief. According to
the results of the study, teachers have both correct and prejudiced information regarding
children’s grief reactions. In addition teachers’opinions are divided on emotionally loaded topics
such as children’s participation in a funeral or informing preschool children on death issues. As
expected, correct information regarding children’s grief increase teachers’ readiness.
The results of the study underline the imperative need to promote grief sensitization programs
for children at school. Teachers should be provided with correct information as well as
experiential exercises in loss and grief to help them switch to a positive attitude towards getting
personally involved in children’s grief and implementing a grief sensitization program in their
classroom.

Key words: Management of grief and mourning in children, Death Education program, Primary
Education, Teachers’ readiness, mobilization and competence in grief management at school.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή
1.1.

Διατύπωση του προβλήματος

Η κοινωνία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε επηρεάζουν σημαντικά τις στάσεις των
ανθρώπων απέναντι στη ζωή και το θάνατο. Με την έλευση του σύγχρονου πολιτισμού, που
εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στη νεότητα, το θέμα του θανάτου, συνυφασμένο τις
περισσότερες φορές με το γήρας και με τα ενδεχόμενα προβλήματα που προκύπτουν
(συναισθηματικά, οικονομικά, κοινωνικά), έχει μετατραπεί σε κάτι απαγορευμένο, κάτω από το
πέπλο της λήθης και της σιωπής (Αλεξίας, 2008. Moody & Arcangel, 2002).
Οι ριζικές κοινωνικές μεταβολές, και κυρίως η αυξανόμενη αστικοποίηση του πληθυσμού,
συνέβαλλαν έτσι ώστε ο θάνατος να μην αποτελεί πλέον μια εμπειρία που βιώνεται στα πλαίσια
της κοινότητας (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1995). Επιπλέον, η ιατρική και η τεχνολογία
έχουν διαφοροποιήσει την προσαρμογή στην απώλεια, απομακρύνοντας το θάνατο από την
καθημερινή ζωή, δημιουργώντας νέους μηχανισμούς άμυνας (Walsh & McGoldrick, 1988).
Επιπρόσθετα, καλλιεργείται η τάση της επέκτασης της ζωής, μέσω της άρνησης της φθοράς, η
οποία ελπίζει να εξαφανίσει και το θάνατο. Αυτό φαίνεται πως επηρεάζει και τη διαδικασία του
πένθους. Ο άνθρωπος που πενθεί περιθωριοποιείται και αναγκάζεται συχνά από τις συνθήκες να
συνεχίσει το φυσιολογικό ρυθμό ζωής και να ξεπεράσει όσο γίνεται γρηγορότερα τον πόνο που
προκαλεί η απώλεια. Έτσι, ενώ ο θάνατος και η οδύνη που προκαλεί αποτελούν αναπόσπαστες
εμπειρίες της καθημερινής ζωής, σπάνια συζητιούνται ανοιχτά χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις.
Η σιωπή γύρω από το θέμα του θανάτου αποτελεί μία γενικευμένη κοινωνική πρακτική που
πιθανώς συμβάλει στην αύξηση του άγχους θανάτου και στη γενικότερη προσπάθεια να
προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, κυρίως τα παιδιά, από οποιοδήποτε δυσάρεστο
συναίσθημα που προκαλεί η απώλεια αγαπημένων μας ανθρώπων (Νίλσεν & Παπαδάτου, 1999).
Στην εποχή μας θεωρούμε φυσικό να εξηγούμε στα παιδιά οτιδήποτε έχει να κάνει με τη
γέννηση και τη δημιουργία, αλλά εντελώς αφύσικο και αδιανόητο να συζητάμε μαζί τους για το
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θάνατο και την απώλεια. Κάτι τέτοιο θεωρείται πως είναι ένα θέμα μακάβριο, θλιβερό και
ασυμβίβαστο με την παιδική ηλικία (Νίλσεν & Παπαδάτου, 1999).
Οι ενήλικες, λοιπόν, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τη ζωή των παιδιών από
δυσάρεστα συναισθήματα που προκαλούν η απώλεια και ο θάνατος, όπως είναι η λύπη, η οδύνη,
ο θυμός, η θλίψη, τείνουν να σιωπούν μπροστά σε τέτοια συναισθήματα, να αποφεύγουν να τα
αποδεχτούν και να τα μοιραστούν με τα παιδιά τους. Αναπόφευκτα, όμως, ο θάνατος αγγίζει και
τη ζωή των μικρών παιδιών. Τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία γίνονται παρατηρητές της
θνητότητας του κόσμου που τα περιβάλλει: ξερά φύλλα, ψόφια έντομα, νεκρά κατοικίδια
(Yalom, 2008). Ακόμη εκτίθενται καθημερινά στο θάνατο είτε εικονικά μέσα από τα κινούμενα
σχέδια, τις κινηματογραφικές ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή τα
βιβλία, είτε πραγματικά, αλλά απρόσωπα, μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Επομένως, οποιαδήποτε
προσπάθεια εκ μέρους των ενηλίκων να προστατέψουν τα παιδιά από το θάνατο είναι μάταιη
(Kroen, 2007).
Κάτι παρόμοιο φαίνεται πως συμβαίνει όταν ο θάνατος και η απώλεια προκύπτουν ή αφορούν
το δυναμικό του σχολικού περιβάλλοντος. Eίναι πιθανό ορισμένες από τις παραπάνω στάσεις
που έχουν οι ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών, γύρω από το θέμα του
θανάτου να αιτιολογούν την αμηχανία, τη σιωπή και τη δυσκολία που αισθάνονται όταν
πρόκειται να πραγματευτούν την έννοια του θανάτου. Δεν αισθάνονται έτοιμοι να αναλάβουν
μια τέτοια ευθύνη γιατί οι στάσεις τους απέναντι στο ζήτημα της Περιθανάτιας αγωγής συχνά
χαρακτηρίζονται από το φόβο για τον προσωπικό τους θάνατο ή από τα δικά τους ανεπίλυτα
πένθη που έχουν βιώσει (Cullinan, 1990). Επιπλέον, φαίνεται πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
δεν διδάχθηκαν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειρίζονται τα παιδιά που βιώνουν μία
σημαντική απώλεια στη ζωή τους καθώς και ποιες είναι οι αντιδράσεις των παιδιών απέναντι στο
θάνατο και την απώλεια (Hockey, Katz & Small, 2001).
Το εύρος των απωλειών τις οποίες δύνανται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά είναι μεγάλο, όπως
για παράδειγμα το διαζύγιο των γονέων, η προδοσία ενός φίλου, η απόρριψη, η μετακόμιση, η
απώλεια φίλων, ενός παιχνιδιού, ενός κατοικίδιου, μια σοβαρή ασθένεια που απειλεί το ίδιο το
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παιδί, ένα ατύχημα, μια φυσική καταστροφή, ο θάνατος ενός οικείου προσώπου, συγγενικού ή
και γονέα (Xατζηνικολάου, 2007). Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία το πένθος
των παιδιών αναφέρεται μόνο στο θάνατο και όχι σε άλλες μορφές απώλειας. Και αυτό διότι
αναμφισβήτητα, ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου γονέα, αδερφού ή αδερφής, παππού ή
γιαγιά, φίλου ή συμμαθητή, εκπαιδευτικού είναι το δυσκολότερο και οδυνηρότερο συμβάν.
Έρευνες δείχνουν πως ένα 70% των σχολείων έχει ένα τουλάχιστον παιδί που πενθεί την
απώλεια ενός αγαπημένου του ανθρώπου (Holland, 1993).
Η απώλεια προκαλεί στο παιδί έντονα συναισθήματα, όπως σοκ, θυμό, φόβο, ενοχές, οδύνη,
μοναξιά, απόγνωση, σύγχυση και πολλά άλλα. Η διάρκεια και η σφοδρότητα αυτών των
αντιδράσεων επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η κατάλληλη ψυχολογική και
κοινωνική στήριξη που παρέχεται στο παιδί, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η
σχέση που είχε με το νεκρό, οι συνθήκες του θανάτου και το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού.
Για να μπορέσουν οι ενήλικες να υποστηρίξουν τα παιδιά που θρηνούν το θάνατο ενός
αγαπημένου τους προσώπου θα πρέπει να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί, να τα
βοηθήσουν να αποδεχθούν την απώλεια στη ζωή τους και να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν
τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί είναι από τους
σημαντικούς ενήλικες που θα στηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά που πενθούν, δίνοντάς τους έτσι
τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους, να μιλήσουν για το τραυματικό συμβάν
και να τους παρέχουν έγκυρες και σαφείς πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη διεργασία του
πένθους.
Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με εμπειρίες
θανάτου και πένθους των μαθητών. Έτσι έχουν τη μοναδική ευκαιρία να προσφέρουν στήριξη
και βοήθεια στα παιδιά που βιώνουν μια τέτοια κατάσταση γιατί έχουν τη δυνατότητα να
συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά πολλές ώρες την ημέρα σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως είναι σημαντικό να διερευνηθεί ο
βαθμός ετοιμότητας, κινητοποίησης και επάρκειας που διαθέτουν για να συμμετέχουν σε μια
εκπαιδευτική παρέμβαση στην τάξη με θέμα την απώλεια και το πένθος. Με αυτόν τον τρόπο θα
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ευαισθητοποιήσουν και θα προετοιμάσουν τα παιδιά της τάξης για τον τρόπο με τον οποίο θα
διαχειριστούν μια μελλοντική απώλεια στη ζωή τους ή τη ζωή των άλλων και θα έχουν την
ευκαιρία να στηρίξουν και το παιδί που ενδεχομένως θα βιώσει μια σημαντική απώλεια στη ζωή
του.
1.2.

Περιγραφή της παρούσας έρευνας

Η παρούσα διδακτορική εργασία αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ετοιμότητα
των εκπαιδευτικών, αφενός, να διαχειριστούν το πένθος των παιδιών στο πλαίσιο της σχολικής
τάξης και, αφετέρου, να συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής. Επιπλέον, εξετάζει τη σχέση της ετοιμότητας με την κινητοποίηση και την επάρκεια του
εκπαιδευτικού σε ζητήματα διαχείρισης απώλειας και πένθους.
Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών (readiness) ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία ο
εκπαιδευτικός έχει τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και μια θετική στάση που τον καθιστούν
έτοιμο (α) να εισαγάγει παρεμβάσεις και να συζητήσει, θέματα που έχουν σχέση με την απώλεια
και το θάνατο στην τάξη του και να (β) να προσεγγίσει και να στηρίξει το παιδί που πενθεί.
Οι συμπεριφορές αυτές προσδιορίζονται από δύο επιμέρους παράγοντες: α) την κινητοποίηση
τους, η οποία προσδιορίζεται από τη θετική στάση τους αναφορικά με τη συζήτηση για το
πένθος στην τάξη και β) την επάρκειά τους, η οποία αναφέρεται στις γνώσεις τους σχετικά με τις
διεργασίες του πένθους στα παιδιά.
Υπάρχουν αρκετοί προσωπικοί και εργασιακοί παράγοντες που πιθανόν να διαμορφώνουν και
να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο, τελικά, ο εκπαιδευτικός χειρίζεται τη συγκεκριμένη
κατάσταση. Προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η θρησκευτικότητα, η συναισθηματική
νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και η προσωπική και εργασιακή εμπειρία σε περιστατικά θανάτου,
και εργασιακά χαρακτηριστικά όπως ο τρόπος που ο κάθε εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται το
γενικότερο παιδαγωγικό του ρόλο του καθώς και τον ειδικότερο ρόλο που καλείται να παίξει
απέναντι στο παιδί που πενθεί είναι παράγοντες που πιθανότατα επηρεάζουν την ετοιμότητα του
εκπαιδευτικού. Άλλοι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν την ετοιμότητα αφορούν τον
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τρόπο που αντιλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός τις δυσκολίες υλοποίησης ενός προγράμματος
Περιθανάτιας αγωγής όπως και την εκτιμώμενη θετική επίδραση της εφαρμογής ενός τέτοιου
προγράμματος στα παιδιά. Επιπλέον, είναι πιθανόν να παίζουν ρόλο και τα δημογραφικά και
εργασιακά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού και να συναποτελούν, μαζί με τα παραπάνω,
βοηθητικούς ή ανασταλτικούς παράγοντες για την παροχή βοήθειας στο μαθητή που βρίσκεται
σε κρίση όταν πεθαίνει κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, καθώς και την ομαλή μετάβασή του
στη φυσιολογική ζωή. Με βάση τα παραπάνω, στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής
ήταν να διερευνήσει διεξοδικά το βαθμό στον οποίο οι παραπάνω παράγοντες, μόνοι ή σε
συνδυασμό με άλλους, επηρεάζουν την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των
εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα για τη διαχείριση πένθους στο σχολικό τους
πλαίσιο.
Με δεδομένο ότι καμιά διεθνής ή ελληνική έρευνα ως τώρα δεν έχει εξετάσει με συστηματικό
τρόπο τη συμβολή των ανωτέρω παραγόντων στη διαμόρφωση της ετοιμότητας, της
κινητοποίησης και της επάρκειας των εκπαιδευτικών, σχεδιάστηκε η παρούσα διατριβή που
αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη διερεύνηση της επίδρασης αυτής. Παράλληλα, είναι και
η πρώτη έρευνα που προσπαθεί να συνεισφέρει στην κατανόηση των χαρακτηριστικών που
προσδιορίζουν την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, τις συμπεριφορές με τις οποίες εκδηλώνεται
αλλά και το προφίλ των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής
στο σχολείο.
1.3.

Οργάνωση της διατριβής

Η διατριβή αποτελείται από οχτώ κεφάλαια:
Το Κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια εκτενής αναφορά στις ειδικότερες
εννοιολογικές και λειτουργικές προσεγγίσεις του πένθους των παιδιών, στις διεργασίες του
θρήνου και κυρίως στις αντιδράσεις των παιδιών στο θάνατο και την προσαρμογή τους στην
απώλεια. Στο Κεφάλαιο 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ζητήματα που αφορούν την
Περιθανάτια αγωγή γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε
σχέση με τα προγράμματα για την Περιθανάτια αγωγή στο διεθνή και στον ελλαδικό χώρο.
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Επίσης παρουσιάζεται η αναγκαιότητα εισαγωγής της Περιθανάτιας αγωγής στην ελληνική
εκπαίδευση και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε ένα αντίστοιχο
πρόγραμμα. Ακολούθως, το Κεφάλαιο 4 ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν την
ετοιμότητα, τις στάσεις και τις γνώσεις του εκπαιδευτικού για τη διαχείριση του πένθους στη
σχολική τάξη. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η παρούσα έρευνα και πιο συγκεκριμένα οι
ερευνητικοί στόχοι και ο ερευνητικός σχεδιασμός. Στο Κεφάλαιο 6 παρατίθεται η μεθοδολογία
καθώς και οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Στο
Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση της έρευνας. Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται η
συζήτηση των αποτελεσμάτων. Στο Κεφάλαιο 9 παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι
παιδαγωγικές επιπτώσεις της έρευνας και προτείνονται οι κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζεται η βιβλιογραφία, ξενόγλωσση, ελληνική και ιστοσελίδες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εννοιολογικές και λειτουργικές προσεγγίσεις του πένθους των παιδιών
2.1.

Η κατανόηση της έννοιας του θανάτου από τα παιδιά

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται το
θάνατο σχετίζεται αιτιωδώς με ποικίλους παράγοντες. Ορισμένοι από αυτούς σχετίζονται με το
εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί, τις προηγούμενες εμπειρίες του, την
προσωπικότητά του, τον κοινωνικό του περίγυρο, το γνωστικό του επίπεδο, την ικανότητά του
να εκφράζει τα συναισθήματά του, τις υπόλοιπες αλλαγές που συνεπάγεται το γεγονός του
θανάτου, καθώς και την αντίληψη γύρω από τη ζωή και το θάνατο των ατόμων που του παρείχαν
την πρωταρχική φροντίδα (Buxbaum & Brant, 2001. Delvin,1996. Evenshaug & Hallen, 2001).
Η αντίληψη του θανάτου διαμορφώνεται σταδιακά με το πέρασμα της ηλικίας, με αποτέλεσμα τα
παιδιά να αναπτύσσουν προοδευτικά πιο ρεαλιστικές θεωρήσεις για την έννοια του θανάτου και
να διαμορφώνουν σταδιακά τη δική τους αντίληψη για το θέμα αυτό (Kenyon, 2001).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η κατανόηση της έννοιας του θανάτου συναποτελείται από
πέντε επιμέρους στοιχεία: την παγκοσμιότητα (που σχετίζεται με την καθολική φύση του
θανάτου), τη μη αναστρεψιμότητα (η θεώρηση ότι ο θάνατος είναι ένα γεγονός το οποίο δεν
δύναται να επανέλθει ή να ανατραπεί), την παύση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού, την
αιτιότητα (οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να συμβεί) και τις υπάρχουσες αντιλήψεις για τη
μετά θάνατο ζωή (Corr, 1995. Delvin, 1996. Lee, Lee & Moon, 2009. Speece & Brent, 1996).
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι τα περισσότερα παιδιά αποκτούν μια κατανόηση των τεσσάρων
πρώτων εννοιών, σε βασικό τουλάχιστον επίπεδο, ανάμεσα στις ηλικίες των πέντε και εφτά
χρόνων, καθώς και ότι, με τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων, διαθέτουν μια σχετικά
ολοκληρωμένη αντίληψη για την έννοια του θανάτου (Lazar & Torney-Purta, 1991).
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Ωστόσο, τα παιδιά αντιλαμβάνονται διαφορετικά την έννοια του θανάτου σε κάθε ηλικιακή
φάση. Παρακάτω ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή του τι κατανοούν τα παιδιά ανάλογα με
την ηλικιακή φάση στην οποία βρίσκονται.
Σύμφωνα με την Kubler-Ross, (1991), μέχρι την ηλικία των τριών ετών, η μόνη ανησυχία του
παιδιού είναι ο αποχωρισμός από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια της βρεφικής
ηλικίας το παιδί δεν δύναται να αντιληφθεί την έννοια του θανάτου, ούτε μπορεί να συσχετίσει
την απουσία ενός ατόμου με την οριστική του απώλεια (Foster, 1990). Παρόλη τη μη
συνειδητοποίηση σε γνωστικό επίπεδο της έννοιας αυτής, το βρέφος μπορεί να βιώσει το πένθος
μέσα από τις συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω του και τις αντιδράσεις θρήνου που
εκδηλώνουν και επιπρόσθετα μπορεί να εκδηλώσει και το ίδιο εκδηλώσεις πένθους (Tamm,
2003).
Στη νηπιακή ηλικία (μεταξύ των 3-5 χρόνων), η έννοια του αμετάκλητου του θανάτου δεν έχει
αφομοιωθεί, ωστόσο το παιδί μπορεί να αντιληφθεί την απουσία ενός σημαντικού για εκείνο
προσώπου (Σούλης, 2000). Το νήπιο δεν κατέχει ακόμη τις γνωστικές έννοιες που επιτρέπουν
την αντίληψη της μονιμότητας του θανάτου (Herbert, 2004). Συνεπώς, δεν κατέχει ούτε και την
έννοια του αμετάκλητου και μη αναστρέψιμου αναφορικά με το θάνατο. Ο θάνατος
προσδιορίζεται με φόβο και δέος (Tamm, 2003), ενώ συχνά γίνεται η χρήση των λέξεων «ζωή»
και «θάνατος», χωρίς να γίνεται αντιληπτή η ακριβής έννοια των όρων (Christ, 2000). Στην
παρούσα ηλικιακή φάση το παιδί διαθέτει ορισμένες εικόνες για το θάνατο, όπως για παράδειγμα
του μακροχρόνιου ύπνου ή ενός ταξιδιού, ωστόσο θεωρεί ότι το άτομο που πέθανε θα
επιστρέψει. Συμπερασματικά, σε αυτό το ηλικιακό στάδιο, το παιδί δεν αντιλαμβάνεται την
οριστική φύση της έννοιας του θανάτου και, για το λόγο αυτό, συχνά αναζητά τον εκλιπόντα.
Το παιδί ηλικίας 5 έως 7 ετών ανήκει σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Η γνωστική του
ανάπτυξη του παρέχει τη δυνατότητα να κατανοοεί μερικώς τη μονιμότητα του θανάτου, αλλά δε
διαθέτει ακόμη εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες και τις ικανότητες του εγώ που απαιτούνται
προκειμένου να αντεπεξέλθει στην ένταση των συναισθημάτων που προκαλεί η απώλεια. Ως εκ
τούτου, ο θάνατος εξακολουθεί να μοιάζει αναστρέψιμος. Ενώ η οριστική φύση του θανάτου
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είναι πλήρως κατανοητή, το παιδί αυτού του ηλικιακού σταδίου θεωρεί ότι μπορεί να αποφευχθεί
και ότι δεν πρόκειται για ένα καθολικό γεγονός. Επιπρόσθετα, σε αυτό το στάδιο υπάρχουν
αισθήματα ενοχής στο παιδί εξαιτίας σκέψεων και επιθυμιών που μπορεί να έχει για τον
εκλιπόντα. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις του παιδιού συχνά βρίσκουν έκφραση μέσα από το
συμβολικό παιχνίδι, τις ζωγραφιές, αλλά και μέσα από συνεχείς και επαναλαμβανόμενες
ερωτήσεις σχετικά με το θάνατο και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη (Malchiodi, 2003).
Κατά την ηλικιακή περίοδο των 7-9 χρόνων, το παιδί είναι σε θέση να διαμορφώσει πλήρως
την έννοια του θανάτου και να δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα αναφορικά με την
οριστικοποίησή του ως γεγονός. Το επίπεδο της γνωστικής του ανάπτυξης του επιτρέπει να
αντιληφθεί την οριστικοποίηση της απώλειας, ωστόσο έχει την πεποίθηση ότι ο θάνατος δεν
είναι κάτι που θα συμβεί στο ίδιο. Οι έννοιες της μη αντιστρεψιμότητας και της καθολικότητας,
οι οποίες προσδιορίζουν την οριστική και αμετάκλητη φύση του θανάτου, κατακτώνται σε αυτό
το ηλικιακό στάδιο (Herbert, 2004).
Έχοντας συλλάβει την έννοια του θανάτου, το παιδί στην ηλικία των 9-12 χρόνων προβαίνει
στην υιοθέτηση αμυντικών μηχανισμών προκειμένου να προστατευτεί από το άγχος που το
κατακλύζει με αυτή τη συνειδητοποίηση. Μέσα από την προσπάθεια διαχείρισης των
συναισθημάτων του, το παιδί εκδηλώνει μια υπέρμετρη δραστηριότητα που πολλές φορές
παρεξηγείται και εκλαμβάνεται σαν μια πομπώδης έκφραση εγωισμού (Wood, 2008). Στην
παρούσα ηλιακή φάση, είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως ότι οι ζωτικές λειτουργίες παύουν
με την έλευση του θανάτου, καθώς και ότι ο θάνατος αφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους
ανθρώπους (Dyregrov, 1990.Foster, 1990). Παρότι το παιδί αυτού του ηλιακού σταδίου διαθέτει
το γνωστικό μηχανισμό για τη συνειδητοποίηση της αφηρημένης έννοιας του θανάτου, καθώς
βρίσκεται στην απαρχή της τυπικής λογικής σκέψης (Piaget, 1959), αυτό δεν αρκεί προκειμένου
να χειριστεί αποτελεσματικά την εμπειρία της απώλειας (Dowdney, 2005). Οι ερωτήσεις που
διατυπώνει είναι συγκεκριμένες και λεπτομερείς λόγω της ολοένα αυξανόμενης ικανότητάς του
για κατανόηση. Επίσης, είναι δυνατό να εμφανίσει διαταραχές ύπνου και λήψης τροφής, να
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απομονώνεται από το φιλικό του περιβάλλον και να κυριαρχείται από ανησυχίες για το
ενδεχόμενο κάποιας σωματικής νόσου.
Πέραν της προαναφερθείσας περιγραφής για την κατανόηση της έννοιας του θανάτου που
βασίζεται στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, η κατανόηση αυτή προσδιορίζεται και από το
πολιτισμικό περιβάλλον και συγκεκριμένα μέσα από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός
ο θάνατος από τον κοινωνικό περίγυρο του παιδιού (Corr, 1995. McGoldrick et al., 1991). Οι
αντιλήψεις σχετικά με το θάνατο που επικρατούν στο εκάστοτε περιβαλλοντικό πλαίσιο
επηρεάζουν άμεσα τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το πώς κατανοούν το θάνατο.
Επιπρόσθετα, τόσο τα προσωπικά βιώματα του παιδιού (Callanan & Kelly, 1992), όσο και ο
τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζει το οικογενειακό περιβάλλον (Byng - Hall, 1991) δύνανται
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το παιδί κατανοεί την έννοια του
θανάτου.
2.2.

Σύγχρονες απόψεις για τον ορισμό και την εξέλιξη της διαδικασίας του πένθους

Το πένθος (bereavement) αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο που έχει
υποστεί την απώλεια ενός σημαντικού για το ίδιο προσώπου με το οποίο είχε μια σχέση
προσκόλλησης (Parkes, Relf & Couldrick, 1996). Η επιτυχημένη έκβαση του πένθους αποτελεί
μια νοητική και συναισθηματική διεργασία κατά την οποία το άτομο αποδέχεται το θάνατο και
τη δική του θέση μέσα σε αυτή την κατάσταση, συνειδητοποιώντας την απουσία του αποθανόντα
και επενδύοντας σε νέα πρόσωπα, χωρίς να ξεχνά τον εκλιπόντα (Leclerque & Hayez, 1998). Το
πένθος αφορά στην αντίδραση της απώλειας και συνδέεται με μία σειρά από έντονες
συναισθηματικές καταστάσεις. Η έννοια του θρήνου συνδέεται με τις ψυχολογικές και
συναισθηματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με το πένθος και είναι η πρωταρχική αντίδραση
του ατόμου στην απώλεια στην προσπάθειά του να εντάξει τη νέα συνθήκη στην
πραγματικότητά του (Worden, 1996). Ουσιαστικά, ο θρήνος αφορά μία διεργασία από την οποία
πρέπει να περάσει το άτομο που έχει χάσει κάτι ή κάποιον στον οποίο έχει επενδύσει
συναισθηματικά, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Το πένθος είναι κάτι που
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μας συμβαίνει αναπόφευκτα, δεν το επιλέγουμε, ενώ ο θρήνος είναι ο τρόπος που πενθούμε και
διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες όπως για παράδειγμα η προσωπικότητα του ατόμου.
Παρόλες τις ατομικές διαφορές που υφίστανται στο κάθε άτομο, η περίοδος του πένθους
αποτελεί ένα απαραίτητο μεταβατικό στάδιο το οποίο διαμεσολαβεί μεταξύ της απώλειας και της
προσαρμογής στη νέα συνθήκη (Ράλλη, 2006).
Το γεγονός της απώλειας ακολουθεί η διαδικασία του πένθους, η οποία έχει σαν στόχο την
επεξεργασία της απώλειας και τη σταδιακή αποδοχή της από το άτομο. Η προετοιμασία αυτή
περιλαμβάνει μια σειρά από διεργασίες που αποτελούν τα στάδια του πένθους. Οι διεργασίες του
πένθους στοχεύουν στην ενσωμάτωση της απώλειας στη ζωή του πενθούντα και την πλήρη
αποδοχή της, με σκοπό την αναδιοργάνωση της ζωής του ατόμου και τη συνέχιση της
καθημερινής του πραγματικότητας, χωρίς να σκέφτεται την απώλεια ως γεγονός που καθορίζει
την ύπαρξή του. Μέσα από αυτή την εμπειρία το άτομο έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το
στρεσογόνο συμβάν της αλλαγής στη ζωή του και να την αναπροσαρμόσει, ανάλογα με τις
συνέπειες που αυτό επιφέρει (Brewer & Sparkes, 2011). Ωστόσο, είναι σημαντικό να
επισημανθεί ότι αυτές οι διεργασίες δεν αναπτύσσονται με τη συγκεκριμένη ακολουθία για το
κάθε άτομο. Είναι, δηλαδή, πιθανό το κάθε άτομο να εκφράζει διαφορετικά το πένθος του και να
διέρχεται από τα στάδια του πένθους με διαφορετική σειρά ή και ενίοτε να παλινδρομεί σε κάποια
από αυτά.
Αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας του πένθους υπάρχουν πολλές περιγραφές φάσεων,
σταδίων, περιγραφών και διεργασιών, ανάλογα με την οπτική που δίνει βαρύτητα ο κάθε
ερευνητής. Παρακάτω, θα αναφέρουμε στις πιο σημαντικές κατηγοριοποιήσεις που αφορούν τη
διαδικασία του πένθους. Αξιοσημείωτο είναι το έργο της Kubler-Ross (1969, 1983, 1991), η
οποία προσδιόρισε τα στάδια του πένθους στα εξής:
Σοκ ή άρνηση. Το στάδιο αυτό αφορά στη δυσκολία να αποδεχθεί ο πενθών την απώλεια. Τα
συναισθήματα είναι έντονα και κατακλυσμιαία και η συνειδητοποίηση της απώλειας συγκλονίζει
το άτομο. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται το άτομο να δείχνει μια σημαντικού βαθμού αδυναμία ή
άρνηση να παραδεχτεί το γεγονός του θανάτου. Η αδυναμία αντίληψης του θανάτου ονομάζεται
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«αντιληπτική δυσλειτουργία» (Bacqué, 2007). Κατά τη διάρκειά της μπλοκάρεται κάθε ψυχική
λειτουργία, με αποτέλεσμα το άτομο να καθίσταται αδύναμο να αντιδράσει, καθώς κατακλύζεται
από έντονες νοητικές εικόνες και επιθυμεί σφοδρά να επιστρέψει στο χρονικό διάστημα πριν την
απώλεια. Ο μηχανισμός αυτός μπαίνει σε λειτουργία προκειμένου να δοθεί στο άτομο
περισσότερος χρόνος πριν βρεθεί αντιμέτωπο με τη νέα συνθήκη. Συνήθως υποχωρεί με τη
συναισθηματική έκφραση σχετικά με το γεγονός και τη συνειδητοποίησή του.
Θυμός. Ο πενθών βιώνει αισθήματα θυμού για το θανόντα, τους ανθρώπους του κοινωνικού του
περίγυρου ή το Θεό ή τους γιατρούς (Wolfelt, 2001), Μετά την αρχική συνειδητοποίηση της
απώλειας, παρατηρείται και εκτόνωση του συναισθήματος.
Κατάθλιψη.Το στάδιο της κατάθλιψης περιλαμβάνει συναισθήματα όπως οξυθυμία, αίσθημα
απελπισίας, απώλεια ενθουσιασμού, ενοχές, αίσθημα αδυναμίας, απώλεια όρεξης και βάρους,
καθώς και διαταραχή του ύπνου. Ο πενθών, ορισμένες φορές, εκφράζει παραίτηση και
κατατονία, παρουσιάζοντας παράλληλα μια γενικότερη απώλεια ενδιαφέροντος για οτιδήποτε.
Αποδοχή της απώλειας. Στο τελευταίο στάδιο, ολοκληρώνεται η διαδικασία του πένθους καθώς
ο πενθών αποδέχεται το γεγονός του θανάτου και προσαρμόζει τη ζωή και την καθημερινότητά
του στις νέες συνθήκες της απώλειας. Το αρχικό σοκ συνήθως υποχωρεί μέσω της
συναισθηματικής έκφρασης σχετικά με το γεγονός του θανάτου και καταλήγει στη
συνειδητοποίηση και την αποδοχή του.
Παραπλήσιο με το έργο της Kubler-Ross (1969, 1983, 1991) που αναλύσαμε παραπάνω
σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας του πένθους, είναι και η περιγραφή του Worden (1996)
για τα στάδια του πένθους. Τα στάδια που αναλύονται παρακάτω σηματοδοτούν, σύμφωνα με
τον Worden, μια εξελικτική πορεία του πένθους που δεν είναι ούτε απλή ούτε δεδομένη και
ονομάζεται «εγγραφή της απώλειας». Η εξελικτική αυτή πορεία περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:
Η Άρνηση. Στην πρώτη επαφή με το γεγονός, και συγκεκριμένα στην πρώτη φάση, η κρίση έχει
μόλις εκδηλωθεί και τα συναισθήματα είναι συνήθως κατακλυσμικά. Η συνειδητοποίηση της
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απώλειας είναι αδύνατον να συντελεστεί αμέσως. Τα πρώτα λόγια, μετά την ανακοίνωση του
θανάτου, εκφράζουν αμφισβήτηση και άρνηση («Όχι, δεν είναι αλήθεια! Δεν το πιστεύω…»).
Αυτή η πραγματική αδυναμία σύλληψης του γεγονότος καλείται «αντιληπτική δυσλειτουργία», η
οποία μπλοκάρει κάθε ψυχική λειτουργία. Πληθώρα αναπαραστάσεων κατακλύζουν τη νόηση, η
οποία αδυνατεί να αντιδράσει. Το παράδοξο είναι ότι αυτός που πληροφορείται το γεγονός
επιθυμεί να επιστρέψει στο παρελθόν, πριν από την απώλεια. Έτσι υποκρίνεται ότι δεν έχει
ακόμα πληροφορηθεί το συμβάν.
Η Συνειδητοποίηση. Η «αντιληπτική δυσλειτουργία» συνοδεύεται από μια γενικότερη
επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του πενθούντος. Παρατηρείται μια πραγματική
«κατάσταση κλονισμού» στο σώμα του, η οποία πλήττει σημαντικές οργανικές λειτουργίες
(απώλεια ύπνου, απώλεια όρεξης, απώλεια ενέργειας κ. ά). Στη συνέχεια, η ατελείωτη κόπωση
παραχωρεί τη θέση της σε κάποια ερωτήματα, διστακτικά στην αρχή και ίσως πιο επιτακτικά στη
συνέχεια: «Γιατί να συμβεί σε μένα; Γιατί τώρα; Γιατί το συγκεκριμένο άτομο;» Με τα
ερωτήματα αυτά αποδεικνύεται ότι η πληροφορία έχει αφομοιωθεί πλήρως. Στη συνέχεια
εκδηλώνει μέσω του θυμού του, την ανάγκη του για εκτόνωση ή για προσέλκυση της προσοχής
στο άτομό του. Η εξέγερση αυτή είναι εξαιρετικά εξουθενωτική. Σύντομα βέβαια το άτομο θα
βυθιστεί σε κατάθλιψη. Τα πρώτα δάκρυα δείχνουν την έναρξή της. Υπάρχει η πιθανότητα,
όμως, να υπερισχύσει τη δεδομένη στιγμή μια επιθυμία απόρριψης της πραγματικότητας, καθώς
είναι ίσως και το μόνο μέσο για τον θρηνούντα να αποφύγει κάπως την οδύνη.
Η Κατάθλιψη. H συναισθηματική αντίδραση του κλάματος είναι «καλό σημάδι». Εκτός βέβαια
από τα δάκρυα, που μπορεί να κυλούν σιωπηλά, η αληθινή ανακούφιση επιτυγχάνεται με την
εκφόρτιση των εντάσεων. Τα δάκρυα σαφώς και είναι μια ομαλή εκδήλωση της φυσιολογικής
κατάθλιψης λόγω πένθους, όμως τα εκφρασμένα με λόγια συναισθήματα επιτρέπουν μια
αποτελεσματικότερη προσέγγιση των συγκρούσεων που προκύπτουν λόγω της εξιδανίκευσης
του νεκρού. Το πένθος αποτελεί μια αληθινά καταθλιπτική κατάσταση, μια αντίδραση στην
απώλεια, με αντίκτυπο στη σωματική, στη διανοητική και στη συναισθηματική σφαίρα.
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Η Αποδοχή. Η διεργασία της αποδοχής έγκειται στη νοερή ρεαλιστική αναβίωση όλων των
κοινών δράσεων, σχεδίων και αναμνήσεων με το νεκρό, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι έχουν
παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η παράταση των χαρακτηριστικών συναισθηματικών αντιδράσεων πέρα
από τα όρια της φυσιολογικής κατάθλιψης του πένθους δεν μπορεί παρά να επιβραδύνει τη
διαδικασία της αποδοχής. Αντιθέτως, όσο το άτομο αρνείται αυτή τη διαδικασία και εμμένει στις
ευτυχισμένες αναμνήσεις του, που είναι ξένες προς τη σκληρή πραγματικότητα, τόσο η επίτευξη
της αποδοχής απομακρύνεται. Το άτομο οφείλει να βρει ένα αντιστάθμισμα στην εσωτερίκευση
των θετικών συναισθημάτων, που συνδέονται με τις ευχάριστες αναμνήσεις, με ρεαλιστικά
στοιχεία που θα δώσουν μια γήινη εικόνα του νεκρού. Πολλές φορές, η διαδικασία της αποδοχής
ανακόπτεται από μια επέτειο ή ένα δυσάρεστο γεγονός για να ξυπνήσουν και πάλι τα
συναισθήματα του πένθους. Ο πενθών έντρομος βλέπει την κατάθλιψη να επιστρέφει. Η γνώση
όμως της συγκεκριμένης αιτίας που προκαλεί την επανεμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων,
μπορεί να αποβεί σωτήρια. Έτσι όταν είναι κανείς ενήμερος για την πιθανότητα παλινδρόμησης
σε προηγούμενα στάδια, αυτή καθαυτή η γνώση του προσφέρει προστασία.
Οι παραπάνω φάσεις που περιγράψαμε αποτελούν απόλυτα φυσιολογικά στάδια της
διαδικασίας του πένθους και δεν είναι απαραίτητο να εξελίσσονται με τη συγκεκριμένη σειρά σε
κάθε άτομο. Πρόβλημα προκύπτει μόνο στις περιπτώσεις που το άτομο επιμένει να αρνείται την
πραγματικότητα για μήνες, καθώς με αυτόν τον τρόπο παραμένει επ’ αόριστον στη διαδικασία
του πένθους χωρίς να προβαίνει στην επίλυσή του.
Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση του πένθους από την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία
(http://www.medlook.net/article.asp?item_id=1761), σκιαγραφούνται τα εξής στάδια με το
ακόλουθο περιεχόμενο:
Το στάδιο του αρχικού σοκ επέρχεται αμέσως μετά το γεγονός της απώλειας, με διάρκεια
μερικές ημέρες ή και εβδομάδες. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ποικίλες αντιδράσεις,
σωματικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και γνωστικές.
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Το στάδιο της κρίσης δύναται να εμφανιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των
επόμενων μηνών και αποτελεί ένα ιδιαίτερα επώδυνο και στρεσογόνο χρονικό διάστημα, το
οποίο χρήζει επισταμένης βοήθειας και στήριξης.
Το στάδιο των αναμνήσεων περιλαμβάνει έντονες αναμνήσεις και ανάκληση συγκεκριμένων
γεγονότων και εμπειριών που διατηρεί ο πενθών από το θανόντα. Σε αυτό το φάσμα των
εμπειριών που συνοδεύουν το πένθος, επικρατούν έντονες στιγμές από το παρελθόν με ιδιαίτερη,
ορισμένες φορές, περιγραφικότητα και λεπτομέρεια. Στο στάδιο αυτό, το άτομο που πενθεί
ξαναθυμάται και αναπολεί σε μεγάλη ένταση και διάρκεια τον αγαπημένο του εκλιπόντα.
Το στάδιο της προσαρμογής αφορά στην προσπάθεια του πενθούντα να επανανοηματοδοτήσει
τη ζωή, ενσωματώνοντας σε αυτή το γεγονός της απώλειας και χτίζοντας τις απαραίτητες
δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθεί στις αλλαγές που βιώνει.
Το στάδιο της παράδοσης όπου παρατηρείται μια απομάκρυνση του ατόμου από γεγονότα και
καταστάσεις που συνδέονταν με τον αποθανόντα, ως μια προσπάθεια επανάκαμψης. Ο πενθών
παίρνει απόσταση από τις παλιές καταστάσεις και τους παλιούς ρόλους που είχε όταν ζούσε το
αγαπημένο του πρόσωπο.
Το στάδιο της μνήμης όπου δημιουργείται μια νέα σχέση με τον αποθανόντα, η οποία
απαρτίζεται από αναμνήσεις που διατηρεί από προγενέστερες στιγμές μαζί του.
Το στάδιο της ολοκλήρωσης όπου το αίσθημα της απώλειας δεν υφίσταται στην ίδια ένταση και
συχνότητα συγκριτικά με τα προγενέστερα στάδια. Παρά το επώδυνο βίωμα που βιώνει ο
πάσχων, το στάδιο αυτό δεν έχει την εμβέλεια των πρωταρχικών σταδίων. Επιπρόσθετα, οι
σκέψεις για τον θανόντα συνοδεύονται από πιο εξασθενημένα συναισθήματα.
Μια άλλη κατηγοριοποίηση του πένθους, το διαχωρίζει σε τέσσερα στάδια (Bowlby, 1981):
Μούδιασμα και

Άρνηση. Το στάδιο αυτό διαρκεί για μερικές ώρες, μέρες ή ακόμα και

βδομάδες και αποτελεί την πρωταρχική αντίδραση του πενθούντα, η οποία τον βοηθά στο να
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ανταποκριθεί στις κατακλυσμιαίες αλλαγές που επιφέρει το γεγονός της απώλειας και να έχει τη
δυνατότητα να συμμετάσχει στις επιθανάτιες τελετουργίες που επακολουθούν.
Θυμός. Αποτελεί μέρος της οδυνηρής συνειδητοποίησης της νέας πραγματικότητας που
συνδέεται με την απώλεια. Αναδύονται συναισθήματα θυμού, καθώς και μεταμέλεια και ενοχές
σχετικά με πράγματα που ειπώθηκαν ή που δεν ειπώθηκαν, όπως και για όνειρα που δεν
πραγματοποιήθηκαν.
Απελπισία, λύπη και απόσυρση. Η καταιγίδα των έντονων και κατακλυσμιαίων συναισθημάτων
δίνει τη θέση της σε μια περίοδο θλίψης, σιωπής και γενικής απομόνωσης από το οικογενειακό
περιβάλλον, τους φίλους και γενικότερα τον κοινωνικό περίγυρο.
Επαναοργάνωση. Στο στάδιο αυτό παρατηρείται η απαρχή θετικών συναισθημάτων και η
ταυτόχρονη μείωση της έντασης της θλίψης που συνεπάγεται το γεγονός του θανάτου. Παρόλη
την ταλάντευση ανάμεσα στην πρότερη κατάσταση και τη φάση αναπροσαρμογής, το άτομο
είναι σε θέση να αποκτήσει έναν πιο ενεργητικό ρόλο και να βιώσει θετικά συναισθήματα.
Αποτελεί το καταλυτικό στάδιο, το οποίο χωροθετεί το γεγονός της απώλειας στο παρελθόν και
την επάνοδο της λειτουργικότητας, με αποτέλεσμα το άτομο να αναπτύσσει καινούρια
ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, επαναεπενδύοντας γενικότερα στη ζωή. Ουσιαστικά, αυτό το
στάδιο αφορά σε μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία ο πενθών αποκτά βασικές
δεξιότητες δοκιμάζοντας με αυτό τον τρόπο τα ψυχικά αποθέματα και τα επίπεδα
ανθεκτικότητας που διαθέτει. Το έργο με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπα τα παιδιά που πενθούν
δεν είναι να εγκαταλείψουν τη σχέση με τον εκλιπόντα, αλλά να ανακαλύψουν μια νέα και
κατάλληλη θέση για το νεκρό στη συναισθηματική τους ζωή - μια θέση που θα τους δίνει την
ευκαιρία να συνεχίσουν να ζουν καλά την πραγματικότητα που βιώνουν (Neimeyer et al., 2010).
Συγκεκριμένα, το άτομο θα πρέπει να βοηθηθεί να μετασχηματίσει τη σχέση με τον εκλιπόντα
και να τη δει μέσα από μια νέα προοπτική, και όχι να αποσυνδεθεί τελείως από αυτόν. Διαμέσου
του συναισθηματικού επαναπροσδιορισμού με τον αποθανόντα, το άτομο μεταβαίνει σε ένα νέο
στάδιο, έχοντας διαπραγματευτεί το γεγονός της απώλειας και έχοντας αναπτύξει τις
προϋποθέσεις για τη μετάβαση αυτή.
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Σύμφωνα με το μοντέλο του Εngel (1964), η απώλεια αγαπημένου προσώπου προκαλεί τις
ακόλουθες αντιδράσεις κατά τη διεργασία θρήνου και θανάτου: Στην αρχή το άτομο βιώνει σοκ
και δυσπιστία με αποτέλεσμα την άρνηση αποδοχής του γεγονότος. Στη συνέχεια προχωρά στην
επίγνωση της κατάστασης και εμφανίζονται τα εξωτερικά ή και εσωτερικά δάκρυα και ένας
μεγάλος θυμός, όπως και η αίσθηση «κενού και ανημποριάς». Εμφανίζονται, δειλά στην αρχή
αλλά επιτακτικά στη συνέχεια, αμέτρητα γιατί (π.χ. «γιατί εγώ»; «γιατί τώρα»; «γιατί σε αυτό το
πρόσωπο;»). Με τη συμμετοχή του πενθούντα σε τελετουργίες σχετικά με το θάνατο, όπως η
κηδεία, επέρχεται η συνειδητοποίηση του γεγονότος και η αποκατάσταση. Το άτομο
συμβιβάζεται με την απώλεια και αντιμετωπίζει το κενό που αισθάνεται στη ζωή του. Στη
συνέχεια, επέρχεται η εξιδανίκευση η οποία επιτυγχάνεται με την υπερβολική εξύψωση των
καλών στοιχείων του ατόμου που πέθανε. Αυτή ακολουθείται από την αποδοχή της απώλειας και
τη μικρότερη ανάγκη εστίασης σε αυτήν. Όταν το άτομο έχει ενσωματώσει την απώλεια στους
φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής του, τότε επέρχεται και η τελική λύση της διεργασίας του
θρήνου.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αντιδράσεις είναι
φυσιολογική και αναμενόμενη, εκτός εάν τα συμπτώματα εμμένουν για αρκετούς μήνες, γεγονός
που συνιστά τη βοήθεια ενός ειδικού (Bowlby, 1981. Dyregrov, 1990).
2.2.1. Φυσιολογικό και μη φυσιολογικό πένθος
Πέραν της προηγούμενης περιγραφής των σταδίων του φυσιολογικού πένθους, η Bacqué
(2007) διαχωρίζει τρία είδη πένθους που αφορούν στο φυσιολογικό, το παθολογικό και το
ψυχιατρικό πένθος.
Το φυσιολογικό πένθος αναφέρεται στη συνειδητοποίηση και την αποδοχή της απώλειας και
την εκδήλωσή του σε όλους τους τομείς της ζωής του ατόμου. Σχετίζεται με την επίγνωση της
οριστικοποίησης της απώλειας και με μία σειρά από επιπτώσεις στις διάφορες σφαίρες της
λειτουργικότητας του ατόμου, τη γνωστική, τη συναισθηματική, την κοινωνική και τη σωματική.
Κατά τη φάση αυτή, είναι πιθανό να εκδηλωθεί καταθλιπτική συμπτωματολογία με ποικίλες
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εκδηλώσεις τόσο σε σωματικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα μειωμένη ανάγκη για φαγητό και
ύπνο, ευαλωτότητα σε ασθένειες (Koehler, 2010a), κόπωση, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο
απαισιοδοξία, απομόνωση, αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό και το μέλλον και μειωμένη
αίσθηση της ικανότητας προσαρμογής στη συνθήκη της απώλειας.
Σε αντίθεση με το φυσιολογικό πένθος το παθολογικό πένθος ή περιπλεγμένο πένθος 1
σχετίζεται με την άρνηση προσαρμογής στη νέα κατάσταση και την απροθυμία ενσωμάτωσης
της οδυνηρής εμπειρίας στην καθημερινότητα του ατόμου. Το πένθος αυτό δεν έχει γίνει
αντικείμενο επεξεργασίας είτε παραμένει ανοιχτό και δεν επιλύεται. Το γεγονός αυτό εκφράζεται
μέσα από έμμονες σκέψεις γύρω από τον εκλιπόντα και μειωμένη λειτουργικότητα στην
καθημερινή του ζωή (Schuurman & De Cristofaro, 2010). Επιπρόσθετα, συχνά το άτομο
ασχολείται διαρκώς με το περιστατικό της απώλειας στην οποία καλείται να ανταπεξέλθει,
αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα άγχους που βιώνει.
Ενώ το παθολογικό πένθος περιγράφει μια γενικότερα διαστρεβλωμένη αντιμετώπιση του
θανάτου που εκδηλώνει το άτομο, το ψυχιατρικό πένθος αφορά σε συγκεκριμένη ψυχιατρική
συμπτωματολογία που μπορεί να εκδηλώσει, όπως για παράδειγμα ψυχαναγκασμούς,
επιθετικότητα ως προς τον εκλιπόντα και καταθλιπτικά συμπτώματα. Χωρίζεται σε διάφορες
κατηγορίες (Leclerque & Hayez, 1998): π.χ. το υστερικό πένθος, όπου υφίστανται συμπτώματα
ταύτισης με τον εκλιπόντα, το ιδεοψυχαναγκαστικό πένθος, όπου το άτομο αναπτύσσει μια σειρά
από ιδεοψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς ανάλογους με το στρεσογόνο συμβάν που βιώνει
(μπορεί για παράδειγμα να επιδίδεται σε καταναγκαστικές κινήσεις, να μη θέλει να μπει στο

1
Το περιπλεγμένο πένθος εμφανίζεται στη βιβλιογραφία και ως τραυματικό πένθος. Επίσης είχε προταθεί να μετονομαστεί ως αντίδραση
πένθους παρατεταμένης διάρκειας (prolonged grief reaction) (Prigerson et al., 2009).
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αυτοκίνητο, στον ανελκυστήρα κ.τ.λ.), το μανιακό πένθος, όπου αναπτύσσονται συναισθήματα
επιθετικότητας απέναντι στον εκλιπόντα, και το μελαγχολικό πένθος, όπου ο πενθών βιώνει την
απώλεια ως κάτι γενικευμένο, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της καλής εσωτερικής
εικόνας εαυτού που διαθέτει.
Πέραν του διαχωρισμού του πένθους με βάση τις αντιδράσεις του ατόμου και τον τρόπο
έκφρασης των συναισθημάτων του, άλλη περιγραφή του πένθους διακρίνει κατηγορίες με βάση
τη διάσταση του χρόνου. Συγκεκριμένα διακρίνονται τρεις κατηγορίες: i) το αναβλητικό, το
οποίο αφορά σε μια ασυνείδητη άρνηση της πραγματικότητας, ii) το ανεσταλμένο πένθος, το
οποίο χαρακτηρίζεται από τη σωματοποίηση των συναισθημάτων που συνδέονται με το πένθος,
όπως για παράδειγμα τη θλίψη, και το οποίο εκδηλώνεται συνήθως στα παιδιά, και iii) το χρόνιο
πένθος, όπου παρατηρούνται αντιφατικά συναισθήματα αναφορικά με τον εκλιπόντα (Bacqué,
2007).
Καταλυτικό παράγοντα στη διεργασία του πένθους και στον τρόπο με τον οποίο θα το βιώσει
ο πενθών, διαδραματίζουν μεταβλητές όπως το περιβάλλον μέσα στο οποίο βιώνει ο πενθών το
γεγονός της απώλειας, καθώς και παράγοντες που αφορούν στην προσωπικότητα του ατόμου.
Συγκεκριμένα ως προς την προσωπικότητα, ένα άτομο με ιδιοσυγκρασιακή προδιάθεση στη
θλίψη τείνει να επιμηκύνει την περίοδο του πένθους (Bacqué, 2007). Επίσης ο τρόπος με τον
οποίο θεωρεί το σημείο ελέγχου 2, αν είναι εσωτερικά ή εξωτερικά προσδιορισμένο, αποτελεί

2

Ψυχολογικός όρος που αναφέρεται στο κατά πόσο το άτομο θεωρεί ότι μπορεί να ελέγξει τα γεγονότα που επηρεάζουν την καθημερινή του

ζωή. Διαχωρίζεται σε εσωτερικό (το άτομο πιστεύει ότι μπορεί να ελέγξει τη ζωή του) και εξωτερικό (το άτομο πιστεύει ότι η ζωή και οι
αποφάσεις του ελέγχονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες τους οποίους δεν μπορεί να επηρεάσει).
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καθοριστικό παράγοντα στην προσαρμογή στο πένθος και την επάνοδο σε μια κατάσταση
ομοιόστασης έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διεργασία του πένθους.
Στην επόμενη ενότητα θα αναπτυχθούν οι παράγοντες που συντελούν αποτελεσματικά στο να
προσαρμόσουν τα παιδιά μια σημαντική απώλεια στη ζωή τους.
2.3.

Η προσαρμογή των παιδιών στην απώλεια

Η προσαρμογή στην απώλεια καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Οι πιο καθοριστικοί, που
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με πολύπλοκους και διαφορετικούς τρόπους, είναι δυνατόν να
διακριθούν σε δέκα κύριες κατηγορίες. Ονομάζονται διαμεσολαβητικοί παράγοντες (Worden,
1996) και επηρεάζουν την πορεία και το αποτέλεσμα της προσαρμογής στην απώλεια. Οι
διαφορές σε αυτούς τους διαμεσολαβητικούς παράγοντες σηματοδοτούν διαφορές στη διεργασία
του θρήνου για κάθε παιδί και καθορίζουν με ποιο τρόπο βιώνει το θρήνο μετά την απώλεια.
Είναι οι εξής:
α) Οι επιθανάτιες τελετουργίες (Hurd, 1999). Η επαφή με την πραγματικότητα του θανάτου
είναι ιδιαίτερα έντονη και συνειδητή μέσα από τη συμμετοχή του πενθούντα στις διάφορες
τελετές, οι οποίες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη συνειδητοποίηση της απώλειας του
θανάτου και την αντίληψη της οριστικής φύσης του (Corr & Balk, 2010). Με τον τρόπο αυτό
ενθαρρύνεται η έκφραση των συναισθημάτων του πενθούντα, εφόσον κατά τη διάρκεια των
τελετών είναι επιτρεπτή, και πολλές φορές ενισχυόμενη, η εξωτερίκευση των έντονων και
δυσάρεστων συναισθημάτων που συνοδεύουν την απώλεια (Mauk, 2011).
β) Η σχέση του παιδιού με το νεκρό τόσο πριν όσο και μετά το θάνατο (Hurd, 1999). Σε
περίπτωση που υπήρχε συγκρουσιακή σχέση πριν το θάνατο, μετά το θάνατο εκτός από τα
συνηθισμένα συναισθήματα υπάρχουν επιπρόσθετα ενοχές και τύψεις για το θανόντα.
γ) Η αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος του παιδιού. Αφορά κυρίως την απότελεσματικότητα των αγαπημένων προσώπων να αναπληρώσουν το ρόλο που είχε ο νεκρός στην
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κάλυψη των αναγκών του παιδιού και να το βοηθήσουν να εκφράσει συναισθήματα σχετικά με
την απώλεια (Anderson, 2010).
δ) Οικογενειακές μεταβλητές. Πολλές οικογενειακές μεταβλητές είναι σημαντικές και βοηθούν
το παιδί να ενσωματώσει την απώλεια στη ζωή του και να προχωρήσει. Πιο συγκεκριμένα
αναφέρονται το μέγεθος και η δομή της οικογένειας, οι στρατηγικές αντιμετώπισης των
προβλημάτων που υιοθετεί ή συνηθίζει η κάθε οικογένεια (Worden, 1996). Επίσης η ύπαρξη
ενός βοηθητικού περιβάλλοντος συμβάλλει σε ιδιαίτερο βαθμό στην ομαλή διεργασία των
σταδίων του πένθους όπως η υποστήριξη και η επικοινωνία και οι δεσμοί εμπιστοσύνης μεταξύ
των μελών της. Ο ρόλος της οικογένειας είναι εξέχων κατά τη διάρκεια έντονων και
στρεσογόνων συμβάντων στη ζωή του παιδιού, καθώς η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη
καθίσταται περισσότερο σημαντική από την παροχή υλικών αγαθών (Σινανίδου, 2004). Επίσης
και ένα περιβάλλον, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού που πενθεί και
εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλύτερη προσαρμογή του και την
εξασφάλιση τόσο ψυχικής όσο και υλικής βοήθειας, συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή
διαχείριση της απώλειας (Herbert, 2008).
ε) Νέες αλλαγές και επιπλέον προβλήματα στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Πέραν του
γεγονότος της απώλειας και των αλλαγών που συνεπάγεται, είναι σημαντικό να μην
παραβλέπονται και γενικότερες ανακατατάξεις που προκύπτουν στη ζωή του παιδιού, όπως για
παράδειγμα απώλειες στην αυτοεκτίμηση, στους φίλους, στο σχολείο, στη γενική αίσθηση της
σταθερότητας, όπως και οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή του παιδιού, πιθανή μετακόμιση ή
μείωση των υλικών αγαθών (Holland, 2001, 2008). Οι αλλαγές στο πρόγραμμά του παιδιού δεν
του επιτρέπει να συμμετέχει στις δραστηριότητές του και αυτό επιφέρει ακόμα οδυνηρότερα
συναισθήματα (McSherry et al., 2007). Επομένως η πρώτη απώλεια λειτουργεί σαν
χιονοστιβάδα και επισύρει και άλλες απώλειες στη ζωή του ατόμου, ένα φαινόμενο που η Christ
(2000) ονόμασε χιονοστιβάδα γεγονότων (cascade of events). Ένα μικρό παιδί που βιώνει μια
τέτοια απώλεια ως τραγωδία που αλλάζει πολλά από αυτά που του ήταν γνώριμα υπονομεύει την
αίσθηση ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προβλεψιμότητας στη ζωή του (Christ, 2000).
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στ) Υποστήριξη από άλλα άτομα. Η υποστήριξη που παίρνει το παιδί που πενθεί, κυρίως από
άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας και άλλους ειδικούς, εκτός της οικογένειας, λειτουργεί εξίσου
αποτελεσματικά (Corr & Balk, 2010).
ζ) Οι εμπειρίες απώλειας. Τόσο οι προηγούμενες εμπειρίες που προέρχονταν από το θάνατο
άλλων ατόμων στο άμεσο περιβάλλον των παιδιών (Morin & Welsh, 1996) όσο και το
αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί δύνανται να επηρεάσουν την πορεία της
προσαρμογής.
η) Χαρακτηριστικά του παιδιού. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την
προσαρμογή στην απώλεια είναι η ηλικία και το φύλο του παιδιού, η εικόνα του εαυτού και η
ικανότητά του για κατανόηση του θανάτου (Anderson, 2010).
θ) Η σχέση με τον εναπομείναντα γονιό. Ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για την ανάκαμψη του
παιδιού μετά την περίοδο του πένθους αποτελεί η επικοινωνία και το δέσιμο που θα έχει με το
γονέα που είναι στη ζωή. Ο γονέας που αντιμετωπίζει την απώλεια με θετικό τρόπο είναι
συναισθηματικά διαθέσιμος για το παιδί, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διεργασία του
θρήνου από την οποία διέρχεται το παιδί (Moody & Arcangel, 2002. Silverman & Worden,
1992).
ι) Σωστή και άμεση πληροφόρηση για το θάνατο. Σε περίπτωση που ένα παιδί δεν λαμβάνει
επαρκή και σαφή πληροφόρηση σχετικά με τις απορίες που έχει για το θάνατο και την απώλεια,
διαμορφώνει δικές του θεωρήσεις που πολλές φορές, λόγω της γόνιμης φαντασίας που διαθέτει
στα πλαίσια της παιδικής ηλικίας, είναι πολύ διαφορετικές και συχνά προκαλούν ιδιαίτερο άγχος
και ανησυχία. Παρατηρείται συχνά ότι οι ενήλικες αποφεύγουν να συζητούν το θέμα αυτό με τα
παιδιά, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα προστατεύουν από το γεγονός αυτό, με
αποτέλεσμα να ενισχύουν τους φόβους και τις προκαταλήψεις που πιθανόν να διατηρούν
(Bowie, 2000). Ειδικότερα, το να κρύβουμε την πραγματικότητα από το παιδί αυξάνει το άγχος
του και το κάνει να νιώθει απομονωμένο, μοναχικό και αβέβαιο για το ποιον μπορεί να
εμπιστευτεί (Brown & Sourkes, 2010). Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το περιβάλλον
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του παιδιού, και κυρίως το γονεϊκό περιβάλλον, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον
οποίο το παιδί θα αντιληφθεί το θάνατο και θα διαμορφώσει τις ανάλογες γνωστικές και
συναισθηματικές στάσεις γύρω από την έννοια του θανάτου (Worden, 2009).
Παρόλη τη διαφοροποίηση σχετικά με τις εκδηλώσεις του θρήνου και την προσαρμογή της
απώλειας από το κάθε παιδί, η ύπαρξη μιας μεταβατικής περιόδου με σκοπό την επάνοδο σε
πρότερα επίπεδα λειτουργίας είναι αναπόφευκτη (Ράλλη, 2006). Όπως αναφέρει η Koehler
(2010b), η θλίψη δεν φεύγει, απλά μαλακώνει. Ο στόχος δεν πρέπει να είναι να διώξουμε τη
θλίψη αλλά να στηρίξουμε το παιδί να την αντέξει και να προσαρμόσει την απώλεια στη ζωή του
και να προχωρήσει.
2.4.

Οι αντιδράσεις των παιδιών στο θάνατο

Η αντίδραση ενός παιδιού στο γεγονός του θανάτου αποτελεί μία πολυπαραγοντική
μεταβλητή, η οποία καθιστά ανεπαρκή οποιαδήποτε προσπάθεια απλούστευσης ή γενίκευσής
της. Οι αντιδράσεις είναι δυνατό να ποικίλουν μετά την ανακοίνωση του θανάτου και να
κυμαίνονται από πολύ έντονες και ακραίες μέχρι και μια φαινομενικά ανεξήγητη αδιαφορία για
το γεγονός. Τα παιδιά, όπως συμβαίνει και στους ενήλικες, εκδηλώνουν διαφορετικές
αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του πένθους (Ekvik, 1993. Worden, 2002).
Λόγω της μειωμένης λεκτικής ικανότητας στη νηπιακή ηλικία, τα παιδιά συχνά εκφράζουν τη
λύπη τους μέσα από μη λεκτικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι και τις
ζωγραφιές, ή και μέσα από αλλαγές στη συμπεριφορά, τον ύπνο και το φαγητό. Πολύ συχνά,
εκδηλώνουν σωματικές αντιδράσεις όπως ενούρηση, διαταραχές ύπνου και όρεξης, αυξημένη
ευαισθησία σε διάφορες σωματικές παθήσεις και άλλα (Herbert, 2004), ενώ συχνά παλινδρομούν
σε προγενέστερα αναπτυξιακά στάδια. Τα παιδιά που πενθούν εμφανίζουν σωματικά
προβλήματα (για παράδειγμα, ένα παιδί εμφανίζει πονοκέφαλο, όταν ο γονιός που πέθανε είχε
όγκο στον εγκέφαλο) και διαταραχές του ύπνου (Brown & Sourkes, 2010). Συνήθως φοβούνται
ενδόμυχα ότι μπορεί να πάθουν την ίδια αρρώστια αλλά νιώθουν και ανακούφιση που δεν είναι
αυτά που έχουν αρρωστήσει (Stevens et al., 2010).
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Ορισμένα παιδιά αρνούνται πεισματικά το γεγονός του θανάτου. Με αυτόν τον τρόπο
προσπαθούν να τον απομακρύνουν από τη σφαίρα της πραγματικότητάς τους. Άλλα εκδηλώνουν
θυμό για το γεγονός της μη δυνατότητας άσκησης ελέγχου πάνω στο θάνατο και το αναπόφευκτο
του φαινομένου. Συχνά, επίσης, παρατηρούνται ενοχές λόγω της ασυνείδητης επιθετικότητας
προς το γονιό που απεβίωσε (Λεονταρή, 2006). Η νοσταλγία για τον εκλιπόντα γονιό είναι
παρούσα στα παιδιά με διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα μέσα από τη συνεχή
υπεραπασχόληση με τον αποθανόντα και τις ποικίλες τελετουργίες (π.χ. να ασχολείται με ένα
χόμπυ ή να μιμείται συμπεριφορές που έκανε και ο γονιός που πέθανε), και συνυπάρχει με
αισθήματα μοναξιάς και γενικότερης ανασφάλειας. Γενικότερα, η αίσθηση της ασφάλειας και
της πεποίθησης σε μία καθημερινότητα κυκλική και προβλεπόμενη ανατρέπεται. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την εμφάνιση ανασφάλειας και έντονης ανησυχίας και, κατά συνέπεια, την
εμφάνιση του φόβου ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί και στον επιζώντα γονιό και μιας έντονης
προσκόλλησης σε αυτόν (Λεονταρή, 2006). Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η εμφάνιση
προβλημάτων στο σχολείο, τόσο στις επιδόσεις, όσο και στις επαφές με τους συνομήλικους ή
και μια γενικότερη έκφραση σωματικών παραπόνων, όπως για παράδειγμα σωματική αδυναμία
και έντονη κόπωση. Το συνηθέστερο συναίσθημα που βιώνεται σε μια τέτοια περίπτωση είναι η
θλίψη, η οποία μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε παιδί, για παράδειγμα
μέσα από διαταραχές συμπεριφοράς ή μέσα από μια γενικότερη ενδοστρέφεια. Ωστόσο, είναι
δυνατό κάποια παιδιά να εμφανίζονται απαθή και να μην εκφράζονται με τους συνήθεις και
αναμενόμενους τρόπους. Το γεγονός αυτό είναι δυνατό να αποτελεί μία προσπάθεια προστασίας
από τα επώδυνα συναισθήματα που επιφέρει η συνειδητοποίηση της απώλειας.
2.5.

Η διεργασία του θρήνου στα παιδιά

Αν και η πλειοψηφία των παιδιών περνά μέσα από διάφορα στάδια ή φάσεις που περιγράψαμε
στην προηγούμενη ενότητα, η διεργασία του θρήνου τους είναι υποκειμενική. Δηλαδή σύμφωνα
με τον ορισμό του Worden (1996), ο θρήνος αποτελεί την πρωταρχική συγκινησιακή αντίδραση
ενός παιδιού στο θάνατο, καθώς και το σύνολο των σκέψεων και των συναισθημάτων του
σχετικά με το γεγονός της απώλειας. Αποτελεί την αντίδραση στην απώλεια και επηρεάζει τα
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συναισθήματα, το σώμα και τη ζωή αυτού που βιώνει την απώλεια (LeCount, 2000). Οι
διεργασίες του θρήνου αφορούν στο κάθε άτομο ξεχωριστά, καθώς εμπλέκουν υποκειμενικά
στοιχεία σχετικά με τις αντιδράσεις του στο θάνατο.
Το γεγονός του θανάτου αποτελεί μια ιδιαίτερα στρεσογόνα εμπειρία για το παιδί, που αλλάζει
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και αποβαίνει καταλυτικός παράγων για τη
διαμορφωσή του ως ενήλικα (Busch & Kimble, 2001). Ωστόσο, η πορεία του θρήνου δεν είναι η
ίδια για το κάθε παιδί, όπως άλλωστε και ο βαθμός στον οποίο ο κοινωνικός περίγυρος
αναγνωρίζει την πορεία αυτή (Holland, 2008).
Η ικανότητα για το θρήνο αποκτάται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, στη διάρκεια της
οποίας αναπτύσσεται μέσα από εξελικτικές διεργασίες η έννοια του εγώ (Black,2005). Ωστόσο
δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το χρονικό σύνορο στο οποίο κατακτάται αυτή η ικανότητα
(Mahon, 2009). Η διαμόρφωση της ικανότητας για θρήνο καθιστά το παιδί ικανό να αντιληφθεί
το μη αναστρέψιμο της έννοιας του θανάτου.
Η διεργασία αυτή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποφευκτέα και να απωθείται, αλλά να
θεωρείται ως μια βασική, αναπόδραστη βιωματική διαδικασία μέσα από την οποία το παιδί
μαθαίνει να εντάσσει το γεγονός της απώλειας στην καθημερινή του πραγματικότητα.
Ουσιαστικά αφορά σε μία διδακτική εμπειρία μέσα από την οποία το παιδί αποκτά μια πολύτιμη
δεξιότητα ζωής, αποκτώντας ενεργητικό ρόλο στην αντιμετώπιση του στρεσογόνου συμβάντος
της απώλειας, καθώς και των συνεπειών που αυτή επιφέρει (Χατζηνικολάου, 2008).
Όπως περιγράψαμε προηγουμένως, η διεργασία του θρήνου διακρίνεται από ορισμένους
ερευνητές σε φάσεις ή στάδια. Κάποιοι άλλοι ερευνητές θεωρούν το θρήνο όχι ως μια γραμμική
διεργασία, αλλά ως ένα άθροισμα διαρκώς μεταβαλλόμενων στάσεων που παρουσιάζουν
διαφοροποιήσεις στο κάθε άτομο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ορίζουν το θρήνο ως μια
διαδικασία συναποτελούμενη από το σοκ και τη δυσπιστία, τη σωματική και συναισθηματική
δυσφορία και την κοινωνική απομόνωση που εν συνεχεία καταλήγει στην αποκατάσταση
(Stroebeetal., 2008 όπως αναφέρεται στις Κοντοχρήστου & Μπονώτη, 2011). Παρολαυτά,
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αρκετοί ερευνητές εκτιμούν ότι η διαδικασία του θρήνου θα πρέπει να περιλαμβάνει
περισσότερο στόχους παρά φάσεις ή στάδια (Worden, 1982 όπως αναφέρεται στις
Κοντοχρήστου & Μπονώτη, 2011).
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η διεργασία του θρήνου των παιδιών δεν ακολουθεί μια
γραμμική πορεία (Jackson & Colwell, 2002). Η κατάσταση του θρήνου αποτελεί ένα ψυχικό
φαινόμενο, το οποίο αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα στο πλαίσιο των εμπειριών που δύναται
να αντιμετωπίσει ένα παιδί, χωρίς παράλληλα να έχει προσδιορισμένα χρονικά όρια σχετικά με
τη διάρκεια του. Η συνθήκη αυτή απαιτεί από το παιδί να διαμορφώσει έναν ειδικό ψυχικό χώρο
με σκοπό να προσαρμόσει τη ζωή του στην απώλεια που βιώνει (Παπαδάτου, 2005). Ο ρόλος
των ενηλίκων στη διεργασία αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς όσο περισσότερο
αισθάνεται ένα παιδί αποδοχή και αναγνώριση των συναισθημάτων του από το περιβάλλον του,
τόσο αυξανόμενα παρατηρούνται τα επίπεδα εμπιστοσύνης στον εαυτό του (Baum, 2003). O
Willis (2002) υπογραμμίζει ότι συνήθως οι ενήλικες, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού
προσωπικού, παραγνωρίζουν την ανάγκη των παιδιών να θρηνήσουν.
Συμπερασματικά, επισημαίνεται το γεγονός ότι η εμπειρία του θρήνου είναι διαφορετική και
προσωπική για κάθε άνθρωπο. Ο θρήνος αφορά σε μία διεργασία δυναμική, η οποία προάγει τη
γενικότερη ανάπτυξη του ατόμου, αυξάνοντας την ικανότητα προσαρμογής και αντιμετώπισης
των δυσμενών συνθηκών τις οποίες βιώνει το άτομο (Hockey et al., 2001). Προκειμένου τα
παιδιά να έχουν μια επιτυχή μετάβαση μέσα από τις διεργασίες του πένθους στην ομαλή
αναπροσαρμογή της καθημερινότητάς τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πάρουν σαφείς
απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανόν να έχουν σχετικά με το θάνατο. Επίσης πρέπει να λάβουν
την απαραίτητη στήριξη σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωπα με κάποια μορφή απώλειας.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός τόσο στην ενημέρωση, όσο και
στη στήριξη των μαθητών σε περίπτωση που βιώσουν το γεγονός της απώλειας. Είναι γεγονός
ότι η υπέρβαση της απώλειας εξαρτάται και από την κοινωνική υποστήριξη την οποία δύναται να
παρέχει η σχολική κοινότητα (Moody & Arcangel, 2002). Πολλές φορές το οικογενειακό
περιβάλλον του παιδιού δεν δύναται να διαχειριστεί το γεγονός της απώλειας, καθώς θεωρεί,
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λανθασμένα, ότι το παιδί δεν πενθεί (Mahon et al., 1999). Από την άλλη, το παιδί που πενθεί
βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση εφόσον, εκτός από το δικό του πένθος, θα πρέπει να
αντιμετωπίσει και το πένθος των γονιών του (Koehler, 2010a). Και αυτό γιατί συχνά οι ενήλικες
αισθάνονται ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών, καθώς
είναι απορροφημένοι στο δικό τους βίωμα και πένθος.
Το σχολικό περιβάλλον μπορεί να αναλάβει έναν εξέχοντα υποστηρικτικό ρόλο, βοηθώντας το
παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του και να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Ουσιαστικά, στο
σχολείο μπορεί να αναπτυχθούν σχεδιασμένα πρωτόκολλα προγράμματα παρέμβασης, στα οποία
θα συμπεριλαμβάνεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με το θάνατο σε ένα χώρο οικείο για
το παιδί, όπου θα δύναται να διαπραγματευτεί πιθανές ερωτήσεις και ανησυχίες που έχει
(Stevenson, 2006).
Για το λόγο αυτό επισημαίνεται η ανάγκη για μια σταδιακή ενσωμάτωση προγραμμάτων
Περιθανάτιας αγωγής στα σχολεία με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με το θάνατο, την
ανταπόκρισή τους στις πιθανές απώλειες που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον και την
παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει μια εκτενής
αναφορά στην Περιθανάτια αγωγή και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο σχολικό
πλαίσιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Περιθανάτια αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
3.1.

Η διαχείριση πένθους στο σχολείο

Η παρουσία του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα βοηθητική για τα παιδιά (Τerr,1989), καθώς και
η εγκαθίδρυση μιας καλής συνεργασίας με τους μαθητές. Η σημασία της ενισχύεται ακόμα
περισσότερο σε περιπτώσεις κρίσεων όπως ο θάνατος όπου το παιδί νιώθει ευάλωτο. Η περίοδος
του πένθους στη ζωή του είναι μια περίοδος που είναι φυσικό να έχει ανάγκη από βοήθεια. Όταν
ένα αγαπημένο πρόσωπο πεθάνει, είναι απόλυτα φυσιολογικό το παιδί να νιώσει ότι έχει ανάγκη
από περισσότερη προσοχή, περισσότερη βοήθεια από τους μεγάλους, ξαναγυρίζοντας πίσω στην
εποχή εκείνη που ήταν μικρότερο και περισσότερο εξαρτημένο (Ντόλατζα, 2008).
Σύμφωνα με τον Fullan (1991), η σχολική φοίτηση έχει τουλάχιστον δύο βασικούς στόχους:
να διευκολύνει την ακαδημαϊκή/γνωστική και την προσωπική/κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών
μας. Οι περιστασιακές κρίσεις όπως ο θάνατος των μαθητών σε μια τάξη έχουν τη δύναμη να
παρακωλύσουν και τους δύο αυτούς στόχους (Cowen & Hightower, 1986). Aρχικά, η ψυχική
αναστάτωση που προκλήθηκε θα επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα μάθησης. Πιο σημαντικό
όμως είναι η αποτυχία των παιδιών να αντιμετωπίσουν κατά τρόπο προσαρμοστικό μια κρίση η
οποία μπορεί να εμποδίσει πολλαπλούς τομείς της κοινωνικής και της συναισθηματικής
ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, η επιτυχημένη επίλυση της κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σε αυξημένη δύναμη για την αντιμετώπιση μελλοντικών
καταστάσεων.
Η κρίση ορίζεται ως μια προσωρινή κατάσταση αναστάτωσης και αποδιοργάνωσης, που
χαρακτηρίζεται κυρίως από την αδυναμία του ατόμου να χειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση
με τις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιεί και από την πιθανότητα να προκύψει, λόγω αυτής,
ένα ριζικά διαφορετικό αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό (Allen, Jerome, White, Marston, Lamb,
Pope & Rawlins, 2002. Brock, Sandoval & Lewis, 2005. Slaikeu, 1990).
Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης το άτομο κατακλύζεται από έντονα και κατακλυσμιαία
συναισθήματα εξάντλησης, ανεπάρκειας, σύγχυσης και άγχους, ενώ όλες οι στρατηγικές που
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χρησιμοποιούσε μέχρι τότε φαίνονται ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές. Συνεπώς μέσω αυτής
της έντονης συνθήκης το άτομο καλείται να αναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζει τον κόσμο και τον εαυτό του και να βρει νέους τρόπους και στρατηγικές
προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζει. Το πιο σημαντικό στοιχείο
που προηγείται μιας κρίσης είναι ένα «επικίνδυνο» ή «στρεσογόνο» γεγονός (Roberts, 1990). H
κατάσταση κρίσης («crisis state») επιφέρει αναστάτωση, άγχος, αποδιοργάνωση και διαταράσσει
την ισορροπία του ατόμου (Χατζηχρήστου, 2011β). Αυτή η εσωτερική ένταση συνδέεται με την
αδυναμία του ατόμου να αντιμετωπίσει το αγχογόνο γεγονός και να προσαρμοστεί σε αυτό. Η
ένταση της ψυχολογικής αναστάτωσης που επιφέρει η κρίση καθιστά αδύνατη τη συνέχεια της
ψυχικής έντασης, για το λόγο αυτό το άτομο προσπαθεί να βρει τρόπους για να ανακουφιστεί
από την ένταση που βιώνει (Brock, Sandoval & Lewis,2001). O θάνατος, συνεπώς, σύμφωνα με
πολλούς μελετητές (Carlson, 1997. Green, 1993. Matsakis, 1994. Slaikeu, 1990. Young, 1998)
είναι μια πολύ σοβαρή κρίση που προκύπτει ως συνέπεια τραυματικών γεγονότων.
Στην κρίση, οι έννοιες της ευαλωτότητας και της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι σημαντικές για
την κατανόηση των αντιδράσεων των ατόμων. Κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται από κάποιο
βαθμό ευαλωτότητας, που αφορά στη μειωμένη ικανότητά του να ανταπεξέλθει σε μια
κατάσταση κρίσης και στην αυξημένη πιθανότητα να επηρεαστεί σημαντικά από αυτήν (Brock,
2002), και ανθεκτικότητας που σχετίζεται με την ικανότητά του για θετική προσαρμογή και
επιβίωση μετά από σημαντικές αντιξοότητες, σοβαρές δυσκολίες και αρνητικές εμπειρίες
(Garmezy & Masten, 1991). Ο βαθμός αυτός της ψυχικής ανθεκτικότητας συνδέεται άμεσα με
τους προστατευτικούς παράγοντες και τους παράγοντες επικινδυνότητας που εντοπίζονται στο
ίδιο το άτομο και στο περιβάλλον του (Χατζηχρήστου, 2011α).
Συνεπώς, η πρόληψη και η παρέμβαση στην κρίση λόγω θανάτου μέσα από τα προγράμματα
Περιθανάτιας αγωγής θα πρέπει να στοχεύουν τόσο στη μείωση των παραγόντων
επικινδυνότητας όσο και στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που ενυπάρχουν στα
άτομα και το περιβάλλον τους. Αναμένεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών ανακτά την
ψυχοκοινωνική λειτουργικότητά του χωρίς την ανάγκη παρέμβασης των ειδικών, όταν υπάρχει
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ψυχολογική υποστήριξη από το οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον (Χατζηχρήστου,
2011α).
Γενικά όταν υπάρχουν επαρκείς πηγές στήριξης, όπως μπορεί να παρέχει το σχολείο, τα παιδιά
μπορούν να επιλύσουν τις κρίσεις αποτελεσματικά με την ανάπτυξη προστατευτικών
παραγόντων, όπως κοινωνικές δεξιότητες (αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, ικανότητα
διαπροσωπικών σχέσεων, θετικές σχέσεις και φιλίες), θετική αυτοαντίληψη, ικανότητα ευελιξίας
και επίλυσης προβλημάτων, αίσθηση χιούμορ, προσωπική επάρκεια, αυτοαποτελεσματικότητα
(Masten & Obradovic, 2006, 2007).
Μια κρίση όπως ο θάνατος, που αφορά και το σχολικό περιβάλλον, είναι μια δύσκολη
περίοδος και για όλη τη σχολική κοινότητα, κυρίως σε σχέση με το ρόλο που καλείται να
υιοθετήσει το προσωπικό του σχολείου για να την αντιμετωπίσει κάθε φορά. Θα είναι πιο
βοηθητικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αν σεβαστεί τις ανάγκες όχι μόνο των παιδιών που
χρειάζονται τη βοήθειά του, αλλά και τα δικά του χαρακτηριστικά (π.χ. την ετοιμότητά του για
τη διαχείριση πένθους μέσα από τις στάσεις και τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο θέμα κ.τ.λ.),
γιατί μόνο τότε μπορεί να παρέχει ουσιαστική στήριξη και να καταφέρει να μετατρέψει την
κρίση σε ευκαιρία για αλλαγή και ωρίμανση όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και γι’ αυτόν τον ίδιο.
Κατά την παιδική ηλικία, οι κρίσεις επηρεάζουν με πολλούς τρόπους τη ζωή του παιδιού και
μετέπειτα ενήλικα. Τα συμπτώματα της κρίσης διαταράσσουν το συναίσθημα, τη συμπεριφορά,
την υγεία, τη σχολική επίδοση (Χατζηχρήστου, 2011β). Το σχολείο συνεπώς θα πρέπει να είναι
σε θέση να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τέτοιου είδους καταστάσεις και
ανάγκες. Πέρα από τις πηγές στήριξης και τις υπηρεσίες που διαθέτει η κοινότητα, το σχολείο
μπορεί να έχει κι αυτό τις δικές του. Δεδομένου ότι η ταχύτητα και η αμεσότητα της παρέμβασης
είναι καθοριστικής σημασίας (Terr, 1992) και συντελούν στον αποτελεσματικό περιορισμό των
συνεπειών μιας κρίσης, η ετοιμότητα του σχολείου για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων
θα πρέπει να εξετάζεται πολύ σοβαρά κυρίως μέσα από την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής. Eίναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να
νιώθουν κατανόηση σχετικά με τα συναισθήματά τους και να ενθαρρύνονται να μιλούν για αυτά.
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Η ύπαρξη μιας ζεστής και υποστηρικτικής σχέσης και η ανακούφιση των ανησυχιών και των
φόβων που ίσως βιώνει το παιδί μπορεί να βοηθήσουν πολύ στη διαχείριση αυτών των
συναισθημάτων. Συνεπώς, όταν υπάρχει η κοινωνική υποστήριξη (η προσφερόμενη φροντίδα ή
βοήθεια που το παιδί αντιλαμβάνεται πως του διατίθεται από διάφορες πηγές, όπως η οικογένεια,
οι εκπαιδευτικοί, οι συμμαθητές – φίλοι) το άτομο διαθέτει περισσότερα μέσα για την
αντιμετώπιση κάποιας κρίσιμης κατάστασης, με αποτέλεσμα να τη θεωρεί λιγότερο αγχογόνο
και περισσότερο ελέγξιμη (Cohen & Willis, 1985. Dolbier, Smith & Steinhardt, 2007).
Συμπερασματικά, ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου συγκαταλέγεται στις κρίσεις, και
απαιτεί ιδιαίτερη παρέμβαση και προσεκτικό χειρισμό από το προσωπικό του σχολείου, και αυτό
γιατί προκαλεί αναστάτωση, αποδιοργάνωση και μία αίσθηση μη ισορροπίας τόσο σε πρακτικό
όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο (Χατζηνικολάου, 2008. Χατζηχρήστου, 2004).
Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένη και συστηματική αντιμετώπιση σε
διάφορα επίπεδα παρέμβασης (Χατζηχρήστου, 2000). Σε αρχικό επίπεδο, το σχολείο ως
σύστημα μπορεί να αυξήσει το βαθμό ετοιμότητάς του να διαχειριστεί την κρίση ενός θανάτου
μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης. Στο ερώτημα που τίθεται συχνά αν ενδείκνυται ένας
εκπαιδευτικός να μιλήσει για το θάνατο μέσα στην τάξη χωρίς να έχει συμβεί ένα τέτοιο
γεγονός, η Χατζηχρήστου (2003) αναφέρει ότι το σχολείο δεν πρέπει να δίνει έμφαση μόνο στη
σχολική επίδοση των μαθητών αλλά σε όλους τους τομείς ανάπτυξης όπως η συναισθηματική
ανάπτυξη, η κοινωνική και γενικότερα η προαγωγή της ψυχικής υγείας. Αναφέρει δύο τομείς:
«πρωτογενής πρόληψη ψυχικής υγείας στο σχολείο» και «δευτερογενής πρόληψη ψυχικής υγείας
στο σχολείο». Η πρωτογενής πρόληψη αφορά την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των
παιδιών για πολύ σημαντικά θέματα του κύκλου της ζωής, ανθρωπίνων σχέσεων και
επικοινωνίας, η αναγνώριση και η έκφραση των συναισθημάτων ενώ η δευτερογενής αφορά τη
στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες ή κάποια κρίση στην οικογένειά
τους όπως ο θάνατος. Σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, ιδιαίτερα χρήσιμη
είναι η ύπαρξη ενημερωτικών προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής για όλο το μαθητικό
πληθυσμό. Τέλος, σε επίπεδο τριτογενούς πρόληψης, είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα
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άμεσου εντοπισμού των παιδιών που διατρέχουν «υψηλό κίνδυνο» να εμφανίσουν
συναισθηματικές διαταραχές ή προβλήματα συμπεριφοράς καθώς βιώνουν το θάνατο, με σκοπό
την αξιολόγηση της κατάστασης και των αναγκών τους, την κατάλληλη παρέμβαση με τη
συνεργασία της οικογένειας και των εκπαιδευτικών ή και την παραπομπή, όπου χρειάζεται, σε
άλλον ειδικό ή υπηρεσία.
Σύμφωνα με μελέτη (Busch & Kimble, 2001), η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διαχείριση του πένθους είναι προτιμότερο να λάβει χώρα πριν ένα παιδί βιώσει το θάνατο.
Επιπρόσθετα, η αναφορά στο θάνατο ως αναπόσπαστο τμήμα του κύκλου ζωής βοηθά τα παιδιά
να συνδέσουν την απώλεια με διάφορους λόγους οι οποίοι οδηγούν στο θάνατο, όπως για
παράδειγμα μία ασθένεια ή ένα ατύχημα και να δημιουργήσουν συνδέσεις σχετικά με τα πιθανά
αίτια του θανάτου (Jackson & Colwell, 2001). Ο εφοδιασμός των εκπαιδευτικών με τις
κατάλληλες γνώσεις και τη σχετική εκπαίδευση λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο στους ίδιους
όσο και στη σχολική τάξη, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση όπως είναι
το πένθος (Munson & Hunt, 2005. Jenkins, Dunham & Contreras - Bloomdahl, 2011). H
επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης πένθους καθίσταται ως ιδιαίτερα σημαντική για τη
διαμόρφωση ικανών εκπαιδευτικών που να μπορούν να διαχειρίζονται παρόμοια θέματα και
κυρίως να επιτυγχάνουν το συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης
δύσκολων καταστάσεων όπως η διαχείριση πένθους (Reitz & Kerr,1991. Qiquan, 2007).
Επομένως, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός της τάξης, μετά από κατάλληλη επιμόρφωση, να
αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής είτε σε επίπεδο πρόληψης
(πώς ασκούμαστε να μιλούμε για θέματα σχετικά με το θάνατο και που αφορούν όλο το
μαθητικό πληθυσμό) είτε σε επίπεδο παρέμβασης (πώς μιλούμε για το θάνατο μέσα στην τάξη
αφού έχει συμβεί κάποιο γεγονός, και αποσκοπεί κυρίως στην υποστήριξη μαθητών με ενδείξεις
δυσκολιών).
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3.2.

Ορισμός και στόχοι της Περιθανάτιας αγωγής

Ο θάνατος είναι ένα θέμα που αγγίζει τη σχολική κοινότητα σε μεγάλο βαθμό, καθώς ένας
πολύ σημαντικός αριθμός παιδιών πενθεί. Συγκεκριμένα 40 παιδιά ημερησίως θρηνούν το
θάνατο ενός γονιού στο Ηνωμένο Βασίλειο (Wells, 1988) και πολύ περισσότερα το θάνατο
παππού ή γιαγιάς, ενώ πιο σπάνια το θάνατο ενός εκπαιδευτικού ή συμμαθητή κατά τη διάρκεια
της σχολικής τους φοίτησης. Στη Μ. Βρετανία, επίσης, υπολογίζεται ότι 180.000 παιδιά κάτω
των 16 ετών έχουν χάσει έναν από τους δύο γονείς και, εάν υπολογίσουμε και τα παιδιά που
έχουν χάσει παππού ή γιαγιά, αδερφό ή αδερφή, θείο ή θεία, σίγουρα το παραπάνω ποσοστό
αυξάνεται κατά πολύ (Higgins, 1999). Στις Η.Π.Α, ένα στα 20 παιδιά, σύμφωνα με τον
Stevenson (1999), βιώνει το θάνατο ενός γονιού προτού κλείσει τα 18 του χρόνια.
Από την άλλη, ακόμη και σήμερα, μετά από πολλές έρευνες που καταδεικνύουν το γεγονός ότι
και ένα πολύ μικρό παιδί καταλαβαίνει την απώλεια και πονάει για αυτό (Christ, 2000. Worden,
1996), συνεχίζουμε να ενστερνιζόμαστε τον μύθο ότι τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να
καταλάβουν τι έχει συμβεί ή ότι ξεπερνάνε γρήγορα το πένθος τους. Όπως αναφέρει η
Παπαδάτου (1999, σελ. 24) «αφελώς πιστεύουμε πως αν ένα παιδί δεν εκφράσει τα
συναισθήματά του σημαίνει ότι δεν τα νιώθει. Αν δεν μιλήσει για το θάνατο σημαίνει πως δεν το
απασχολεί». Τα παραπάνω στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη σχεδιασμού προγραμμάτων
εκπαίδευσης για το θάνατο και τη διαχείριση πένθους. Σε πολλές χώρες, τα προγράμματα
μαθημάτων που ασχολούνται με θέματα όπως ο θάνατος, η απώλεια και το πένθος έχουν γίνει
γνωστά ως «Αγωγή γύρω από το θάνατο» ή «Περιθανάτια αγωγή» (Stevenson, 1998). Η
Περιθανάτια αγωγή προέρχεται από την Αμερική αλλά εφαρμόζεται και σε πολλά σχολεία
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία (Higgins, 1999). Όταν ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για την ηλικία των παιδιών και το στάδιο
ανάπτυξής τους, βοηθάει στη μείωση του φόβου και του άγχους γύρω από το θάνατο και,
γενικότερα, κάνει την έννοια του θανάτου πιο προσιτή στα παιδιά.
Επιδιώκει, επίσης, να άρει το ταμπού που υπάρχει γύρω από το θέμα του θανάτου, να δώσει
αξιόπιστη πληροφόρηση, να τοποθετήσει την έννοια του θανάτου στο φυσικό κύκλο της ζωής,
48

να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι διαχειρίζονται το θάνατο και το πένθος
και να εμπλουτίσει τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά βιώνουν, εκφράζουν και μοιράζονται
τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους γύρω από το θάνατο (Hulbert, 1999).
Βέβαια, η εκπαίδευση για το θάνατο δεν θα διώξει εντελώς το φόβο των παιδιών για το θάνατο,
ούτε θα ανακουφίσει τον πόνο των παιδιών που πενθούν για την απώλεια ενός αγαπημένου τους
προσώπου. Αυτό που μπορεί να πετύχει, όμως, είναι να προετοιμάσει τα παιδιά για το πώς να
διαχειρίζονται θέματα απώλειας στη ζωή τους (Higgins, 1999).
Η ιδέα για την Περιθανάτια αγωγή εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το ενδιαφέρον της
ψυχολογίας για το θάνατο στα μέσα της δεκαετίας του '50. Παρατηρούνται τρεις περίοδοι στην
ιστορία της αγωγής γύρω από το θάνατο: α) η περίοδος της εξερεύνησης, που χρονολογείται από
το 1928 έως το 1957, β) η περίοδος της ανάπτυξης και εξέλιξης της αγωγής για το θάνατο, που
χρονολογείται από το 1958 έως το 1967, και γ) η περίοδος της δημοσιότητας που χρονολογείται
από το 1967 έως το 1977 (Warren, 1981).
Ο Pine (1977) πρότεινε έναν περαιτέρω διαχωρισμό αυτών των περιόδων σε θεωρητική και
εφαρμοσμένη προσέγγιση του θανάτου. Η θεωρητική προσέγγιση περιλαμβάνει την ενημέρωση
για τις στάσεις των ανθρώπων απέναντι στο θάνατο, την κατανόηση του θρήνου και του πένθους,
την ευθανασία και την αυτοκτονία, την επίδραση του θανάτου του γονέα στη ζωή των παιδιών
και το νόημα που έχει ο θάνατος για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Από την άλλη, η εφαρμοσμένη
προσέγγιση αναφέρεται στο ενδιαφέρον για τη διαχείριση του θανάτου, την έκφραση του θρήνου
και γενικότερα στη διευκόλυνση της διαδικασίας της προσαρμογής του ανθρώπου μετά το
πένθος.
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Το έργο της ElizabethKubler-Ross 3για τα στάδια του πένθους είναι το πιο γνωστό παράδειγμα
εφαρμογής όλου αυτού του ενδιαφέροντος (Warren, 1981).
Ως στόχοι της Περιθανάτιας αγωγής ορίζονται οι εξής: α) η πρωτογενής πρόληψη, η οποία
αναφέρεται στην προετοιμασία των ατόμων και των κοινωνιών για τη διαχείριση ενδεχόμενων
περιστατικών θανάτου, β) η παρέμβαση, η παροχή, δηλαδή, στήριξης και βοήθειας σε άτομα που
έρχονται αντιμέτωπα με το θάνατο και την απώλεια, και γ) η αποκατάσταση μετά την κρίση. Με
άλλα λόγια, στόχος της Περιθανάτιας αγωγής είναι να γίνει κατανοητή η κρίση και να δοθεί
έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν τα παιδιά να διαχειριστούν παρόμοιες
καταστάσεις στο μέλλον (Warren, 1981).
Αν και σε ορισμένες χώρες εφαρμόζεται εδώ και μισό αιώνα η εκπαίδευση για την απώλεια
και το θάνατο, συνεχίζει να αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και αμφιλεγόμενο θέμα. Για
πολλούς επαγγελματίες της υγείας και της εκπαίδευσης, εκλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο ως
μία παρέμβαση με απώτερο σκοπό να λύσει προβλήματα ή να αποτρέψει την εμφάνιση
ενδεχόμενων προβλημάτων. Μία προσέγγιση όμως προσανατολισμένη στην κρίση, που
εφαρμόζεται μόνο εφόσον προκύψει ένα θέμα θανάτου στη σχολική κοινότητα, δεν αναγνωρίζει
τη φυσιολογική διάσταση της έννοιας του θανάτου και του θρήνου (Κοντοχρήστου & Μπονώτη,
2011). Ο Zisook (1987, όπως αναφέρεται στο Rowling, 2003) περιέγραψε τους στόχους των
μαθημάτων Περιθανάτιας αγωγής σαν μία διαδικασία η οποία βοηθάει τα παιδιά να

3

Η Elisabeth Kubler-Ross (1925- 2004) γιατρός, στην Αμερική με ειδίκευση στην ψυχιατρική. Ήταν η πρώτη που οργάνωσε
σεμινάρια για τις εμπειρίες των ασθενών που πέθαιναν. Δέχτηκε μεγάλη αντίσταση από το ιατρικό κατεστημένο που ήταν
εστιασμένο στο πώς σώζουμε τις ζωές των ασθενών και όχι στο πώς τους βοηθάμε να πεθάνουν. Ωστόσο, το πρώτο βιβλίο της
σχετικά με τον θάνατο το 1969 είχε τεράστια απήχηση και η Ku bler-Ross συνέχισε και επέκτεινε το έργο της έτσι ώστε το
όνομά της να συνδεθεί άρρηκτα με τη στήριξη των ασθενών που πεθαίνουν και τις μεταθανάτιες εμπειρίες.
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συνειδητοποιήσουν ότι οι εμπειρίες τους αποτελούν ένα φυσιολογικό κομμάτι της διαδικασίας
του θρήνου.
Το σχολικό περιβάλλον, μέσω του αναλυτικού προγράμματος, της δομής και των μεθόδων
του, μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν την «φυσιολογικοποίηση» της έννοιας του θανάτου και του
θρήνου (Rowling, 2003). Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχει η Περιθανάτια αγωγή για όλα
τα παιδιά έτσι ώστε να έχει προετοιμαστεί το γνωστικό υπόβαθρο σε περίπτωση που όντως
υπάρξει μια σημαντική απώλεια στη ζωή του παιδιού (Markell & Hoover, 2010).
Το τι πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά σχετικά με το θάνατο και το θρήνο αποτελεί αντικείμενο
συνεχούς διαφωνίας ανάμεσα στους ειδικούς. Η διαφωνία αφορά όχι μόνο στις δεξιότητες που
χρειάζεται να έχουν οι εκπαιδευτικοί και στο περιβάλλον μάθησης, αλλά και στο περιεχόμενο
των μαθημάτων που μπορεί να εστιάζει είτε γενικά στο θάνατο είτε ευρύτερα στην έννοια της
απώλειας και στις εμπειρίες αλλαγής που τη συνοδεύουν (Rowling, 2003). Όταν το περιεχόμενο
των μαθημάτων σχετικά με το θάνατο και τη διαχείρισή του δεν είναι σαφώς καθορισμένο,
συνήθως προκύπτουν ανησυχίες πως τα μαθήματα ενδέχεται να προκαλέσουν άγχος στα παιδιά.
Είναι απολύτως φυσικό ένα μάθημα για το θάνατο και την απώλεια να δημιουργήσει άγχος
στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες, όταν έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τόσο
ευαίσθητα θέματα (Rowling, 2003). Οι Knight και Elfenbein (1993) μελέτησαν το άγχος και το
φόβο θανάτου 103 φοιτητών. Στη μελέτη αυτή βρέθηκε πως όσοι από τους συμμετέχοντες είχαν
παρακολουθήσει μία σειρά μαθημάτων σχετικά με το θάνατο, δήλωσαν αυξημένα επίπεδα
άγχους και φόβου θανάτου και σκέψεις σχετικά με τo δικό τους θάνατο, σε σχέση με τους
συμμετέχοντες που δεν παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη ενότητα.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας μπορεί να δημιουργούν επιφυλάξεις σχετικά με την
Περιθανάτια αγωγή. Ωστόσο, το αυξημένο άγχος και ο φόβος για το θάνατο μπορεί να έχει και
θετικά αποτελέσματα, με την έννοια ότι μπορεί να οδηγήσουν τα άτομα να εκτιμήσουν
περισσότερο τη ζωή τους.
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Σε έρευνα αξιολόγησης μίας σειράς μαθημάτων για το θάνατο που πραγματοποιήθηκε από τον
Stefan (1978), οι μαθητές/τριες δήλωσαν πως τα μαθήματα ήταν χρήσιμα, γιατί τους δόθηκε η
ευκαιρία να μοιραστούν τους φόβους και τις απορίες τους πάνω στο θέμα του θανάτου. Από τα
36 άτομα που παρακολούθησαν τα μαθήματα, τα 18 ανέφεραν πως βοηθήθηκαν στο να
αποδεχτούν τη θνητότητά τους και τα 14 ότι αποδέχτηκαν τη θνητότητα των άλλων. Φαίνεται,
επομένως, πως η Περιθανάτια αγωγή, όταν σχεδιάζεται προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες της σχολικής κοινότητας και αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα ευρήματα των σχετικών
μελετών, έχει θετικά αποτελέσματα. Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστούν και άλλα
στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία που ενισχύουν αυτή τη θέση.
3.3.

Προγράμματα για την Περιθανάτια αγωγή στο διεθνή χώρο

Τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με το παιδικό πένθος που
υφίστανται σε διάφορες χώρες αποσκοπούν στο να καταστήσουν τους εκπαιδευτικούς επαρκείς
ως προς την αναγνώριση των εκφράσεων θρήνου και τη στήριξη των μαθητών, ενώ παράλληλα
τους δίνουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ίδιοι το
θάνατο και να διευθετήσουν πιθανές γνωστικές δυσλειτουργίες ανάλογα με τις απώλειες που
έχουν βιώσει (Dunn, 2006. Holland, 2008).
Δυστυχώς, υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφορικά με την Περιθανάτια
αγωγή για τους εκπαιδευτικούς τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική πραγματικότητα (Pratt,
Hare & Wright, 1987. Reid & Dixon, 1999. Allen, Burt et al., 2002. Allen, Jerome et al., 2002.
Munson & Hunt, 2005. Adamson & Peacock, 2007. Χατζηνικολάου, 2008). Επίσης υπάρχει
μεγάλη άγνοια των ιδίων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αντιμετώπιση παρόμοιων
καταστάσεων, με συνέπεια να νιώθουν δυσφορία και αμηχανία να συζητήσουν το θέμα του
θανάτου και του θρήνου στην τάξη (Papadatou, Metallinou, Hatzichristou & Pavlidi, 2002a. Reid
& Dixon, 1999).
Ήδη από τη δεκαετία του 1980, με την εισαγωγή παρόμοιων προγραμμάτων, ένας αρκετά
σημαντικός αριθμός σχολείων στις ΗΠΑ έχουν αναπτύξει δομημένες στρατηγικές διαχείρισης
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του θανάτου, μέσα από τη διαμόρφωση κατάλληλων τεχνικών και τη διάρθρωση σταθερής
πολιτικής σε θέματα που άπτονται της απώλειας, αναγνωρίζοντας παράλληλα την έννοια της
ατομικότητας στην κατανόηση του θανάτου και της διαφοροποίησής της σε κάθε παιδί που
πενθεί (Holland, 1993). Για παράδειγμα, το πρόγραμμα ‘Social and emotional aspects of
learning’ (SEAL) παρέχει υλικό στους εκπαιδευτικούς με σκοπό την εφαρμογή του στα παιδιά
που αντιμετωπίζουν γενικότερα συναισθηματικές δυσκολίες, όταν αυτά βρίσκονται στη φάση
του πένθους. Εστιάζει σε πέντε διαστάσεις: τη συναισθηματική επίγνωση, τη διαχείριση των
συναισθημάτων, τα κίνητρα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες (Department for
Education and Skills, 2007).
Σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι δίνεται
βαρύτητα στην πρόληψη και όχι στην παρέμβαση. Η εισαγωγή στο σχολικό πλαίσιο ενός
προγράμματος εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια του θανάτου δομεί ένα μοντέλο επεξεργασίας
και θεώρησης του θανάτου και στα παιδιά που δεν πενθούν, όχι μόνο στα παιδιά που
αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες στη ζωή τους. Το σχολείο λοιπόν απαιτείται να δίνει
μεγαλύτερη

έμφαση

στη

συναισθηματική

αγωγή,

να

αναπτύσσει

κοινωνικές

και

συναισθηματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης
συναισθηματικής κρίσης και να ενημερώνει τα παιδιά για τις τελετουργίες και τα στάδια του
πένθους. Η αντιμετώπιση της απώλειας πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκπαίδευσης στο παιδί από
πολύ νεαρή ηλικία, μαθαίνοντάς του να επεξεργάζεται μικρά πένθη, όπως η καταστροφή ή η
απώλεια ενός παιχνιδιού ή ο θάνατος ενός κατοικίδιου (Bacqué, 2007. Baum, 2003. Θάνου &
Νικολακοπούλου, 2006). Είναι σημαντικό να παρέχεται περιθανάτια εκπαίδευση στους μαθητές
ανάλογη με την ηλικία τους και τα συνακόλουθα επίπεδα κατανόησης που διαθέτουν (Papadatou,
Metallinou, Hatzichristou & Pavlidi, 2002a).
Στην περίπτωση της παρέμβασης σε παιδιά που ήδη βιώνουν μια απώλεια, η μελέτη σχετικά
με την ένταξη προγραμμάτων παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο έχει υποδείξει ορισμένες
παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των τέτοιων προγραμμάτων,
όπως για παράδειγμα η εκδήλωση συμπτωματολογίας από πλευράς των μαθητών (Currieretal.,
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2008. Neimeyer, 2000), η ηλικία (Pfefferetal., 2002), το φύλο των μαθητών (Sandleretal., 2003)
ο αριθμός των συνεδριών της παρέμβασης, αν και τα σχετικά ευρήματα είναι συγκρουόμενα
(Currieretal., 2008. Rosner, Kruse & Hagl, 2010), καθώς και το χρονικό διάστημα μεταξύ της
έναρξης της απώλειας και του προγράμματος (Currieretal, 2008) και η θεραπευτική
αντιμετώπιση.
Διερευνώντας τη διεθνή βιβλιογραφία σε χώρες στις οποίες εφαρμόστηκαν προγράμματα
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την Περιθανάτια αγωγή αλλά και προγράμματα
παρέμβασης (Holland, 2003), παρατηρήθηκαν θετικές επιδράσεις στους μαθητές. Αντίστοιχα, οι
αντιδράσεις των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα θετικές και βοηθητικές, αυξάνοντας
έτσι το αίσθημα αυτεπάρκειας του εκπαιδευτικού κόσμου σχετικά με την αναφορά και τη
διαχείριση του γεγονότος της απώλειας.
Όπως διαπιστώθηκε, προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής, όπως το ‘Lost for Words’ (Holland,
Dance, MacManus & Stitt, 2005) και το ‘Seasons for Growth’ (Frydenberg et al., 2006) στις
ΗΠΑ, επέφεραν θετικές επιδράσεις στη διαχείριση του πένθους των παιδιών. Συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα ‘Lost for words’ δημιουργήθηκε για να προάγει την κατανόηση των εκπαιδευτικών
σχετικά με τη διεργασία και τη διαχείριση του πένθους των παιδιών πριν αυτό συμβεί στην
πραγματικότητα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητικό υπόβαθρο για τις διεργασίες και τη
διαχείριση της απώλειας και ένα ευρύ φάσμα βιωματικών ασκήσεων και είχε πολύωρη διάρκεια.
Ενδεικτικά, ορισμένες από τις θεματικές ενότητες επεξεργάζονταν θέματα όπως τα εξής:
«Προβλεπόμενος και ξαφνικός θάνατος», «Θάνατος ενός μαθητή ή μέλους του προσωπικού»,
«Βοηθώντας τα παιδιά», «Η κατανόηση του θανάτου από τα παιδιά» και «Αλλαγές στη
συμπεριφορά του παιδιού και στη μάθηση».
Ο τρόπος με τον οποίο το παιδί που πενθεί τυγχάνει ικανοποιητικής αντιμετώπισης από το
περιβάλλον, η Περιθανάτια αγωγή που λαμβάνει, καθώς και οι αντιλήψεις και η γενικότερη
στάση που έχουν οι εκπαιδευτικοί στο γεγονός της απώλειας είναι πιθανό να διαφέρει στις
διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, όπως έχει επισημανθεί, τα παιδιά σε χώρες όπως οι ΗΠΑ
(Wass, Miller & Thornton, 1990) και η Αυστραλία (Rowling & Holland, 2000) λαμβάνουν
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στήριξη από εξειδικευμένους σε θέματα πένθους συμβούλους, κάτι το οποίο δεν υφίσταται στον
ίδιο βαθμό σε χώρες όπως για παράδειγμα η Αγγλία (O’ Hara, Taylor & Simpson, 1994). Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, στις ΗΠΑ υπάρχουν επιτυχημένα προγράμματα μαθημάτων αγωγής
γύρω από το θάνατο που δίνουν στο σχολείο το ρόλο ενός κέντρου βοήθειας για όσους γονείς
επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τις κατάλληλες ομάδες υποστήριξης (Ravitch, 2011). Σύμφωνα
με μία έρευνα (Ηolland, 2007) στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειψη σε
εκπαιδευτικούς με κατάρτιση σε θέματα θανάτου και διαχείρισης του πένθους και επισημάνθηκε
η ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη, παρατηρείται ότι ο
αριθμός των σχολείων που αποκτά προσωπικό με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης του
πένθους διαρκώς αυξάνεται (Holland, 2007). Τέλος, διάφορες έρευνες τονίζουν την ανάγκη
ανάπτυξης προγραμμάτων αντιμετώπισης της απώλειας, του θρήνου και του πένθους σε χώρες
όπως η Ιρλανδία (McGovern & Barry, 2000. Tracey & Holland, 2008) και η Αγγλία (Holland,
1993. Lowton, & Higginson, 2003).
Υπάρχει μια γενικότερη τάση από τους εκπαιδευτικούς να αναθέτουν τη διαχείριση του
πένθους των παιδιών σε «ειδικούς», όπως κέντρα διαχείρισης πένθους, συμβούλους πένθους και
ψυχολόγους (Σινανίδου, 2004). Ωστόσο, αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το πένθος των
παιδιών χρειάζεται μια αντιμετώπιση από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό της τάξης που αποτελεί και
ένα σημαντικό άτομο στη ζωή του παιδιού. Όντως, παιδιά που έχασαν γονείς κατά τη διάρκεια
της φοίτησής τους στο σχολείο αναφέρονται με δυσφορία στους εκπαιδευτικούς που δεν
αναγνώρισαν το πένθος τους, ενώ θυμούνται με νοσταλγία τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν
την παρουσία τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή (Holland, 2008)
3.4.

Η Περιθανάτια αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση

Στην Ελλάδα, η διαμόρφωση των κοινωνικών δομών συμπεριλαμβανομένης και της
εκπαίδευσης δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τη διαχείριση του θανάτου, της θλίψης
και του πένθους (Μπουρίκος & Σταθόπουλος, 2008). Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Παρηγορητικής Φροντίδας, η Ελλάδα κατέχει το μικρότερο αριθμό στην Ευρώπη των
συνολικών δομών (Σύμβουλοι Πένθους, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί λειτουργοί) και προγραμμάτων
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παρηγορητικής φροντίδας, με χαμηλότερες σε αυτή την κατάταξη μόνο τη Ρουμανία και την
Εσθονία (European Association for Palliative Care, 2005). Eπίσης είναι γεγονός ότι η ελληνική
βιβλιογραφία παρουσιάζει έλλειμμα στη μελέτη του θανάτου (Μπουρίκος & Σταθόπουλος,
2008). Aκόμα και τα σχολικά εγχειρίδια, κυρίως της γλώσσας, δεν παρουσιάζουν γεγονότα
απώλειας μέσα στο πρόγραμμα των διδακτικών ενοτήτων (ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
2005, 2009). Στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, δεν υπάρχει κείμενο
στα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου που να πραγματεύεται μια απώλεια ή το θάνατο ενός
ανθρώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια αναφορά σε παλαιότερο αναγνωστικό της
Β΄ Δημοτικού (Ο.Ε.Δ.Β., 1986) όπου το κείμενο της Γλώσσας είχε τίτλο «Ο παππούς έφυγε»,
και όπου δεν αναφέρεται καθόλου η λέξη ‘πέθανε’. Επίσης στο βιβλίο του δασκάλου αναφέρεται
χαρακτηριστικά: «Επειδή το κείμενο είναι ήδη φορτισμένο συγκινησιακά, ο δάσκαλος θα πρέπει
να προσέξει να μην υπερτονίσει αυτήν την πλευρά και το καταντήσει μελό, ούτε να το
χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για συναισθηματική εκτόνωση».
Στην ελληνική πραγματικότητα η έρευνα των Papadatou et al. (2002a) ανέδειξε την ανυπαρξία
προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής ή άλλης προετοιμασίας των μαθητών σχετικά με την
έννοια του θανάτου και τα στάδια του πένθους. Μια άλλη πανελλαδική έρευνα (Παπαδάτου &
Μεταλληνού,

2004)

που

πραγματοποιήθηκε

σε

εκπαιδευτικούς

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατέδειξε την έλλειψη οργανωμένου προγράμματος παρέμβασης,
εκ μέρους του ελληνικού σχολείου, που να παρέχει κατάλληλες κατευθύνσεις για τη στήριξη του
άρρωστου μαθητή ή του μαθητή που θρηνεί. Κατά συνέπεια, η ψυχολογική στήριξη αυτών των
μαθητών εξαρτάται αποκλειστικά από την ευαισθησία του κάθε εκπαιδευτικού. Ειδικότερα τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μόνο στο θάνατο ενός μαθητή κινητοποιείται ολόκληρη η
σχολική κοινότητα και αντιμετωπίζει συλλογικά το δυσάρεστο αυτό γεγονός. Όσον αφορά όμως
τις περιπτώσεις του άρρωστου μαθητή και του μαθητή που πενθεί συγγενικό του πρόσωπο, ο
εκπαιδευτικός έδειχνε φανερή αδυναμία να το αντιμετωπίσει. Δεν κατανοούσε τις επιπτώσεις
του γεγονότος αυτού στη ζωή του παιδιού, απέφευγε συστηματικά να το συζητήσει μαζί του και
τελικά περιορίζονταν στο ρόλο του «εκπαιδευτικού» μειώνοντας τις απαιτήσεις και τις
προσδοκίες από το παιδί και δικαιολογώντας τις συχνές απουσίες του.
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Είναι γεγονός ότι στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για την αγωγή του θανάτου και άγνοια των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη
διαχείριση

καταστάσεων

πένθους

και

Περιθανάτιας

αγωγής

στο

σχολικό

πλαίσιο

(Χατζηνικολάου & Αναγνωστοπούλου 2010, Ιορδανίδου, 2010, Κρυσταλλίδου, 2013). Τα
περισσότερα σχολεία δεν διαθέτουν κάποια στρατηγική αντιμετώπισης του θρήνου των μαθητών
(Χατζηνικολάου, 2009). Η αναφορά σε αρρώστιες απειλητικές για τη ζωή και το θάνατο
αποτελούν θέματα που σπάνια συζητούν οι ενήλικες, και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί με τα
παιδιά, καθώς τα θεωρούν οδυνηρά ή μακάβρια, αποτρόπαια και ασυμβίβαστα με την παιδική
ηλικία (Χατζηνικολάου, 2007). Η ανύπαρκτη, σχεδόν, βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε
θέματα Περιθανάτιας αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ελάχιστοι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται
σιγουριά για το εκπαιδευτικό τους έργο, όταν αυτό σχετίζεται με τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων,
και ιδιαίτερα όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μαθητές που πενθούν από κάθε είδους απώλεια
(Xατζηνικολάου & Αναγνωστοπούλου, 2010. Ιορδανίδου, 2010, Κρυσταλλίδου, 2013). Ωστόσο,
διαπιστώθηκε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών ενδιαφέρεται για το θάνατο και θέτει
πολλά ερωτήματα γύρω από το θέμα αυτό (Παπαδάτου & Μεταλληνού, 2004. Papadatou et al.,
2002a).
Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούν δύο σημαντικές προσπάθειες, οι μόνες από όσο
γνωρίζουμε, σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη
διαχείριση θανάτου και της απώλειας που έγιναν στην ελληνική εκπαιδευτική επικράτεια.
Η πρώτη αφορά σε ένα μεγάλο πρόγραμμα σχετικό με τη διαχείριση του πένθους που
υλοποιήθηκε στην Ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τίτλο
«Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση δασκάλων και παροχών υπηρεσίες υγείας στην υποστήριξη
σοβαρά άρρωστων παιδιών και παιδιών που πενθούν» (Papadatou et al., 2002b). Διενεργήθηκε
από το ΤΕΙ Νοσηλευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και χρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαική Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας, την περίοδο 1998-2000. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε προκειμένου να συνδυάσει τη θεωρητική, πρακτική
και βιωματική προσέγγιση του θέματος του θανάτου ενώ παράλληλα παρέχονταν στους
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καταρτιζόμενους δυνατότητα κλινικής εποπτείας και έντυπο υλικό. Με τη διοργάνωση αυτών
των προγραμμάτων κατάρτισης δημιουργήθηκε το πρώτο πανελλαδικό διεπιστημονικό δίκτυο
από

ψυχολόγους,

κοινωνικούς λειτουργούς

εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, νοσηλευτές,

φυσιοθεραπευτές και γενικούς ιατρούς, οι οποίοι λειτουργούν ως στελέχη αναφοράς στα
σχολεία, στα κέντρα Ψυχικής Υγείας, στα νοσοκομεία και στις τοπικές κοινωνίες που ζουν και
εργάζονται. Μέρος του προγράμματος ήταν και η διεξαγωγή έρευνας, για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, ώστε να εξεταστούν οι υπάρχουσες αντιλήψεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με πολύ άρρωστα παιδιά ή παιδιά
σε πένθος και τα αποτελέσματά της αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η δεύτερη προσπάθεια αναφέρεται σε ένα σύντομο πρόγραμμα με θέμα: «Οι Απώλειες στη
ζωή του παιδιού» το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο
Πρόληψης

Σείριος

(Εθνικό

Ίδρυμα

Νεότητας

-

ΥΠΕΠΘ,

2008).

Το

πρόγραμμα

πραγματοποιήθηκε από το Φεβρουάριο έως το Μάιο του 2008 σε 10 δημοτικά σχολεία της
Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.Ε.Α.Κ. για την ενίσχυση Πρωτοβουλιών της
Αγωγής Υγείας. Συνολικά συμμετείχαν 13 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης και 2
εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης καθώς και 248 μαθητές. Το πρόγραμμα αυτό ήταν το
πρώτο οργανωμένο που διεξήχθη σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία στην ελληνική
επικράτεια (Χατζηνικολάου & Αναγνωστοπούλου, 2010). Περιλάμβανε τρεις φάσεις:
1) Η φάση της προετοιμασίας:
α) Συγκρότηση της ομάδας των εκπαιδευτικών που επιθυμούσαν να εμπλακούν με το συγκεκριμένο

πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα την Περιθανάτια αγωγή. β) Ενημέρωση

των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των αντίστοιχων σχολείων όπως και των
γονέων των μαθητών που εμπλέκονταν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. γ) Συνάντηση
των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με σκοπό να γνωριστούν καλύτερα τα μέλη της ομάδας. Στη
συνέχεια η ομάδα συνέχισε με έρευνα αναγκών, δίνοντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο τόσο σε
επίπεδο τάξης αλλά και σχολείου για τις ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευτικών και
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μαθητών για το πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό οργανώθηκε και το χρονοδιάγραμμα
δραστηριοτήτων.
2) Η φάση της πραγματοποίησης:
Στη φάση πραγματοποίησης οι εκπαιδευτικοί πρώτα πέρασαν από μια βιωματική προσέγγιση
πένθους, όπως να μιλήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για μια σημαντική απώλεια
στη δική τους ζωή, για να μπορούν να διαπραγματεύονται τέτοια θέματα για τον εαυτό τους. Στη
συνέχεια προχώρησαν στην εφαρμογή του υλικού. Ταυτόχρονα, κάθε δύο εβδομάδες
συναντιόταν η

ομάδα συνεργασίας εκπαιδευτικών και φορέων, όπου αναλύονταν τα

πεπραγμένα, έβγαιναν συμπεράσματα, ελέγχονταν οι διαδικασίες και, όπου οι προσεγγίσεις δεν
είχαν πετύχει, προτείνονταν εναλλακτικές δραστηριότητες. Ακόμη, η ομάδα συνεργασίας
προχωρούσε στη συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού που είχε δημιουργηθεί από προηγούμενες
δραστηριότητες. Υπήρξε ποικιλία δραστηριοτήτων για την πραγματοποίηση του προγράμματος.
Αρχικά μελέτησαν το εκπαιδευτικό παραμύθι με τίτλο: «Αντίο Φρέντυ» (Χατζηνικολάου,
2007β) και μέσα απ’ αυτό αναδύθηκαν οι δικές τους αντιλήψεις για την έννοια του θανάτου και
συζητήθηκαν τα στάδια του πένθους μέσα από τις ερωτήσεις διερεύνησης συναισθημάτων που
υπάρχουν στο τέλος του παραμυθιού. Σημαντική σ’ αυτό το σημείο κρίθηκε η ευαισθητοποίηση
και η συναισθηματική δεκτικότητα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν φοβήθηκαν το θέμα αλλά
εξέτασαν τις απορίες των παιδιών, απάντησαν σ’ όλες τις ερωτήσεις τους με ειλικρίνεια και
φέρθηκαν με ωριμότητα σε τυχόν συναισθηματικά ξεσπάσματα παιδιών που πρόσφατα βίωσαν
κάποια απώλεια κι είχαν ακόμα ανοιχτή συναισθηματική πληγή.
3) Η αξιολόγηση του προγράμματος:
Στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος αξιολογήθηκε η στάση και οι γνώσεις των
εκπαιδευτικών απέναντι στην απώλεια και το πένθος στο σχολικό πλαίσιο πριν την έναρξη του
προγράμματος και μετά την ολοκλήρωσή του. Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιάστηκε ένα
ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στο «Inventory of Complicated Grief (ICG)» (Prigerson et al.,
1995), στο «Grief Experience Questionnaire GEO» (Barret & Scott, 1989) και στο «Reflections
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on Death», (Sapienza, 2003) και χορηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς σε δύο φάσεις: την πρώτη
φορά πριν την έναρξη του προγράμματος και τη δεύτερη μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος. Στόχος ήταν η μέτρηση τυχόν διαφορών στις απαντήσεις τους, οι οποίες θα
καταδείκνυαν την αλλαγή των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις γνώσεις και τις στάσεις τους στο
συγκεκριμένο θέμα. Μετά

το τέλος του προγράμματος, ζητήθηκε επιπλέον από τους

εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την κατανόηση/αφομοίωση του υλικού από τους μαθητές και
τη

δυσκολία

εφαρμογής του προγράμματος

στην

τάξη

όπως

και το

πόσο

έτοιμοι

αισθάνονται τώρα να μιλήσουν για θέματα απώλειας στην τάξη τους. Η αξιολόγηση του
προγράμματος, σύμφωνα με τις Χατζηνικολάου και Αναγνωστοπούλου (2010), έδειξε ότι το
20% των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι η κατανόηση/ αφομοίωση του υλικού στην τάξη ήταν
πολύ μικρή, το 40% δήλωσε ότι ήταν αρκετά καλή, το 30% πολύ καλή και το 10% εξαιρετική.
Σε σχέση με τη δυσκολία εφαρμογής του προγράμματος στη σχολική τάξη, το 30% των
εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι δεν

αντιμετώπισαν καμιά δυσκολία, το 60% ανέφεραν μέτρια

δυσκολία και το 10% μεγάλη δυσκολία. Τέλος, σε σχέση με την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών
να μιλήσουν στα παιδιά για την απώλεια και το θάνατο, στην αρχή του προγράμματος, η
συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι ήταν “λίγο” προετοιμασμένοι να
μιλήσουν για αυτά τα θέματα στα παιδιά, ενώ ένα 27% δήλωσε ότι ήταν “αρκετά”
προετοιμασμένοι. Στο τέλος

του προγράμματος, το 73% δήλωσε ότι είναι “αρκετά”

προετοιμασμένοι, το 18% ότι είναι “πολύ” προετοιμασμένοι ενώ μόνο το 9% ότι είναι “ λίγο”
προετοιμασμένοι. Συμπερασματικά, το πρόγραμμα λειτούργησε πολύ θετικά και βοήθησε τους
εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία της απώλειας και του πένθους στην
παιδική ηλικία και τους έδωσε τα εφόδια για να νιώσουν πιο έτοιμοι να συζητήσουν τέτοια
θέματα με τους μαθητές τους.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε διεθνείς και ελληνικές έρευνες ζήτησαν να
επιμορφωθούν σε ζητήματα απώλειας και πένθους. Επομένως, το ζήτημα της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην παρούσα μελέτη και
θα αναπτυχθεί περισσότερο στη Συζήτηση των αποτελεσμάτων.
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Η αναγκαιότητα για την εισαγωγή της Περιθανάτιας αγωγής στο ελληνικό σχολείο θα
αναλυθεί περισσότερο στην ενότητα που ακολουθεί.
3.5.

Η αναγκαιότητα εισαγωγής της Περιθανάτιας αγωγής στην ελληνική εκπαίδευση

Στο σχολικό περιβάλλον η ανάγκη για Περιθανάτια αγωγή προέρχεται από διάφορες πηγές
όπως η έντονη απαίτηση των εκπαιδευτικών που έρχονται σε αμηχανία κάθε φορά που το
φαινόμενο του θανάτου κάνει άμεσα (θάνατος κάποιου παιδιού / γονέα / εκπαιδευτικού) ή
έμμεσα (μαζικοί θάνατοι από φυσική καταστροφή, -σεισμός, τσουνάμι, αεροπορική τραγωδία)
φανερή την παρουσία του στο σχολείο (Mαγριπλής, 2008). Η ίδια αμηχανία προέρχεται,
εξάλλου, και από τα ίδια τα παιδιά που ρωτούν να μάθουν πληροφορίες για το θάνατο («Πού πας
όταν είσαι πεθαμένος;», «Πού είναι οι πεθαμένοι;», κ.α.) και οι εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν πώς
να απαντήσουν (Χατζηνικολάου, 2007α). Ταυτόχρονα, πολλά παιδιά που είναι πιο ευαίσθητα
στην απώλεια παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές (ξαφνικό και έντονο κλάμα, διάσπαση
προσοχής, μελαγχολία) που φέρνουν σε δύσκολη θέση τους εκπαιδευτικούς καθώς δεν
γνωρίζουν πώς να τα αντιμετωπίσουν. Παρομοίως και ορισμένοι από τους συμμαθητές τους
μπορεί να αντιδράσουν με ευαισθησία, συμμετέχοντας και συμπάσχοντας, ενώ άλλοι μπορεί να
αντιδράσουν με σκληρή αποδοκιμασία, κοροϊδεύοντας τον «κλαψιάρη» (Corr, 1995.
Xατζηνικολάου, 2010).
Όλα τα παραπάνω καθιστούν έντονη την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα από
διαφορετικά είδη σχολικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να φέρουν το παιδί σε επαφή με το
τελευταίο στάδιο του βιολογικού κύκλου και να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στην αποδοχή,
εκ μέρους του παιδιού, όλων των συναισθημάτων που προκαλεί η απώλεια, η θλίψη και το
πένθος (Χατζηνικολάου, 2011). Έτσι, η εκπαίδευση καλείται να προετοιμάσει με το να στηρίζει
και μαθαίνει στους νέους να αντιμετωπίζουν τις συμφορές του βίου τους. Και όπως τόνισε ο
Freud (1915) στο τέλος μιας διάλεξης του για το θάνατο, «αν θέλεις να αντέξεις τη ζωή
προετοιμάσου για το θάνατο».
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Ως προς τη διαπραγμάτευση του γεγονότος της απώλειας στη σχολική τάξη, έχουν
διαπιστωθεί δύο αντίθετες μεταξύ τους απόψεις που αφορούν στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα
με την πρώτη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εντάσσει στην εκπαιδευτική πράξη το γεγονός του
θανάτου μόνο κατά περίπτωση, όταν αφορά σε κάποιο μαθητή ή μέλος της σχολικής κοινότητας.
Η αντίθετη άποψη προτάσσει ότι το γεγονός του θανάτου θα πρέπει να αποτελεί μέρος του
εκπαιδευτικού προγράμματος ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνει χώρα ή όχι ένα γεγονός
απώλειας (Bowie, 2000).
Οι δύο αυτές τοποθετήσεις οδηγούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις του θανάτου στη σχολική
τάξη και συγκεκριμένα στο κατά πόσο τα προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής θα πρέπει να
εντάσσονται στις θεματικές ενότητες της τάξης ή θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι από τα
προγράμματα της Περιθανάτιας αγωγής λειτουργούν μόνο παρεμβατικά). Τα σχολεία μπορούν
και πρέπει να είναι ένας τόπος στήριξης για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η απροθυμία
του σχολείου, για παράδειγμα, σε μια τέτοια περίπτωση είναι σχεδόν μια μορφή άρνησης, ένας
τρόπος για να πει κανείς ότι το σχολείο δεν έχει τίποτα να προσφέρει σε μια τέτοια στιγμή. Οι
μαθητές όμως που αντιμετωπίζουν μια απώλεια υπολογίζουν πολύ στους φίλους και στους
εκπαιδευτικούς τους, ως ένα σημαντικό μέρος του συστήματος υποστήριξής τους σε στιγμές
κρίσης. Υπάρχουν μαθητές που την ημέρα του θανάτου ή της κηδείας ενός δικού τους ανθρώπου
παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους, γιατί στο σχολείο αισθάνονται «ασφαλείς» σε
σχέση με ό,τι τους έχει συμβεί στον έξω κόσμο (Koury & Fitzgerald, 2003). Στη μεγάλη τους
πλειοψηφία, οι εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν, ώστε να
βοηθήσουν μαθητές που θρηνούν.
Η σχολική κοινότητα μπορεί να επιλέξει τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσει πριν
προκύψει ένας θάνατος, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής στο πλαίσιο της
ευέλικτης ζώνης καινοτόμων δράσεων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η καλύτερη χρονική
στιγμή για να γίνει πιο αποτελεσματική η στήριξη των παιδιών είναι πριν συμβεί κάποιος
θάνατος και μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση ενός προγράμματος πρόληψης που
62

περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αναλύουν τις διεργασίες και τα συναισθήματα που
βιώνουν άτομα που πενθούν και τους τρόπους αντιμετώπισης μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης.
Τέτοια προγράμματα πρόληψης μπορούν να πραγματοποιηθούν με την εισαγωγή ενός
διαθεματικού σχεδίου εργασίας με κεντρικό θέμα «Θάνατος – Ζωή», ώστε με τη διαδικασία της
ενεργού – συμμετοχικής μάθησης να μειωθεί η απόσταση μεταξύ σχολείου και ζωής. Με αυτόν
τον τρόπο θα μπορούν οι μαθητές να αντιληφθούν την κοινωνική πραγματικότητα, να φοβούνται
λιγότερο τα θέματα γύρω από το θάνατο, να συμφιλιωθούν με την απώλεια αγαπημένων
προσώπων, να αποκτήσουν γνώσεις για τη διεργασία του θρήνου και εναλλακτικούς τρόπους
αντιμετώπισής του, να κατανοήσουν ότι ο πόνος είναι αναπόφευκτος και ότι η βοήθεια αφορά
όχι την ακύρωσή του, αλλά τη μείωση της έντασής του, να προσεγγίζουν και να συζητούν
θέματα που συνήθως θίγονται με δυσκολία και να «ξορκίσουν» τον κακό «το θάνατο» με την
οργάνωση διαλόγων από τους εκπαιδευτικούς και ανταλλαγή βιωματικών εμπειριών από την
απώλεια δικών τους προσώπων, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να αποφύγουν την
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (Χατζηνικολάου, 2007α). Από την άλλη, η πλειοψηφία του
εκπαιδευτικού κόσμου συμφωνεί ότι η αγωγή γύρω από το θάνατο έχει θέση στο αναλυτικό
πρόγραμμα, κυρίως όταν υπάρξει ένα τέτοιο περιστατικό, αναφέρουν όμως ότι υπάρχουν πολλές
δυσκολίες (Xατζηνικολάου & Αναγνωστοπούλου, 2010). Ωστόσο, επαφίεται στη διάθεση του
κάθε εκπαιδευτικού να υλοποιήσει σε οποιαδήποτε μορφή και διάρκεια ένα πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας με θέμα την Περιθανάτια αγωγή μέσα στην τάξη του εφόσον δεν υπάρχει η υποχρέωση
αλλά ούτε μια συγκεκριμένη οργανωμένη δομή για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος
(Χατζηνικολάου, 2010).
Ωστόσο, για να πετύχει η υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής χρειάζεται να
υπάρχουν

πληροφορημένοι,

καταρτισμένοι,

ενημερωμένοι

και

ευαισθητοποιημένοι

εκπαιδευτικοί. Το θέμα αυτό θα αναλυθεί επισταμένα στην ενότητα που ακολουθεί.
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3.6.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Περιθανάτιας αγωγής

Σε χώρες με εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής γύρω από το θάνατο, οι εκπαιδευτικοί
προσφέρουν στους μαθητές τους πληροφορίες ικανές να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν με
επιτυχία τις διάφορες καταστάσεις απώλειας που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή. Είναι πολύ
σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι απώλειες γιατί ακόμη και μία απώλεια είναι σε θέση να
επηρεάσει τη λειτουργία ολόκληρου του σχολείου. Η σιωπή ενός εκπαιδευτικού μπορεί να
ενισχύσει το συναίσθημα του παιδιού ότι είναι άχρηστο (ότι δεν είναι άξιο βοήθειας), καθώς και
την αίσθηση της αδυναμίας ή της απελπισίας (κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε καν οι
ενήλικοι) (Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2006). Η αντιμετώπιση των απωλειών μπορεί να γίνει
αντικείμενο μάθησης από πολύ νεαρή ηλικία, με στόχο το παιδί να επεξεργάζεται ψυχολογικά τα
μικρά καθημερινά «πένθη» που βιώνει, αρκεί φυσικά ο εκπαιδευτικός να επιμορφωθεί σε
ζητήματα Περιθανάτιας αγωγής.
Στην ελληνική πραγματικότητα είναι γεγονός ότι η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε θέματα
Περιθανάτιας αγωγής δε συντελείται κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης, αλλά ούτε
και αργότερα, μέσω της μετεκπαίδευσης που είχαν από τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης
(καταργήθηκαν με απόφαση του ΥΠΕΠΘ αρ. πρωτ. 7163/9-2-2011) ή της επιμόρφωσης που
έχουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας. Στα Παιδαγωγικά Τμήματα
Δημοτικής Εκπαίδευσης τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μικρό αριθμό
μαθημάτων με περιεχόμενο τη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων και τη διαχείριση πένθους.
Μέχρι πρόσφατα κύριες μορφές επιμόρφωσης αποτελούσαν τα προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Κ.
(χρηματοδοτούμενα ευρωπαικά προγράμματα)

που οργανώνονταν από τα γραφεία Αγωγής

Υγείας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα
αυτά έχουν καταργηθεί από το 2012 και έχουν μετατραπεί σε Γραφεία Καινοτόμων Δράσεων, με
πολλά θεματικά αντικείμενα από το περιβάλλον, την αγωγή υγείας και τον πολιτισμό, χωρίς
όμως πλέον την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων από την Ευρωπαική Ένωση. Άλλες
πιθανές μορφές επιμόρφωσης για θέματα διαχείρισης πένθους είναι τα Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά
Επιμορφωτικά Κέντρα του ΥΠΕΠΘ) και οι επιμορφώσεις από Σχολικούς συμβούλους, οι οποίες
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έχουν μικρή διάρκεια και καλύπτουν μικρό αριθμό εκπαιδευτικών. Ωστόσο το ποσοστό
επιμόρφωσης που έχει ως περιεχόμενο το συγκεκριμένο θέμα είναι εξαιρετικά μικρό σε σχέση με
το ποσό της συνολικής επιμόρφωσης.
Στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε θέματα Περιθανάτιας
αγωγής συντελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό κυρίως μέσα από τη θεματολογία της Αγωγής
Υγείας. Η πρόνοια της Περιθανάτιας αγωγής στο σχολικό περιβάλλον υπαγορεύεται από το
γενικό σκοπό της Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπ/σης που αναφέρεται στην ανάγκη για ολόπλευρη
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοκοινωνικών δυνάμεων των
μαθητών(Ν. 1566/85). Σύμφωνα, με την υπ. Αριθμ. 17/2001, πράξη του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, η οποία κοινοποιήθηκε εκ νέου στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το
υπ. Αριθμ. Φ.11.2/818/78436/Γ1 της 25-7-2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. (Τμήμα
Α΄) προσδιορίζονται οι άξονες περιεχομένου και δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας για τα
Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία. H θεματολογία κορμού επικεντρώνεται στην
επεξεργασία των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που διαμορφώνουν την ενδεδειγμένη
συμπεριφορά για τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και αναλύεται σε τρεις υποάξονες: ο
εαυτός μου, η σχέση μου με τους άλλους, η σχέση μου με το περιβάλλον (Αναγνωστοπούλου,
Τριλίβα & Χατζηνικολάου, 2007). Η θεματολογία της Αγωγής Υγείας περιλαμβάνει και την
αντιμετώπιση έντονων και δύσκολων συναισθημάτων και απώλειας (πένθους, διαζυγίου,
ασθένειας, φόβου, ενοχών κ.α.).
Η Αγωγή Υγείας είναι μια διεπιστημονική καινοτόμος δραστηριότητα που έχει εισαχθεί στην
εκπαίδευση για να καλύψει τη βασική ανάγκη του σχολείου για αναβάθμιση, να το συνδέσει με
την κοινωνική πραγματικότητα και να δώσει ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό για ανάπτυξη του
ρόλου του (Παπαστυλιανού & Πετρόπουλος, 2001). Έτσι η Αγωγή Υγείας προσφέρει ένα
πλαίσιο αποδοχής και στήριξης για το μαθητή και το σχολείο, έχοντας ένα ρόλο βοηθητικό και
προληπτικό, και μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες εκδήλωσης των ακραίων μορφών
συμπεριφοράς που εμποδίζουν την πορεία του μαθητή προς την αυτονομία και τη δημιουργική
ζωή (Χατζηνικολάου, 2010). Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης μπορούν, στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας με υποθεματική ενότητα την Ψυχική
Υγεία, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν στην τάξη τους προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής
που αφορούν κυρίως τη διαχείριση του πένθους και την αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων
απώλειας. Με τον τρόπο αυτό η περιθανάτια εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει τμήμα της
σχολικής εκπαίδευσης προετοιμάζοντας τα παιδιά για τη διαχείριση των στρεσογόνων
συμβάντων και μορφών απώλειας που πιθανόν να αντιμετωπίσουν (Reid, 2002). Παρόλαυτα, οι
προσπάθειες των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν κάποιο πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής είναι
ελάχιστες στην ελληνική βιβλιογραφία (Χατζηνικολάου, 2008. Ιορδανίδου, 2010) γιατί δεν έχουν
την απαιτούμενη ετοιμότητα, κινητοποίηση αλλά και επάρκεια στη διαχείριση πένθους παιδιών
και που θα αναλύσουμε διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας όσον αφορά τους
παράγοντες που επηρεάζουν την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των
εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους στο σχολείο
4. 1.

Εισαγωγή

O εκπαιδευτικός είναι ένα πρόσωπο-κλειδί για να βοηθήσει το παιδί που πενθεί, αλλά και
ολόκληρη τη σχολική τάξη, να διαχειριστεί το πένθος και την απώλεια. Όπως υποστηρίζεται, ένα
μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών κατέληξαν να γίνουν εκπαιδευτικοί τυχαία ή επέλεξαν το
επάγγελμα με κριτήριο την εξασφάλιση μίας θέσης στο Δημόσιο, το ολιγόωρο ωράριο εργασίας,
το σχετικά ανεκτό μισθό και όχι το προσωπικό τους ενδιαφέρον (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1992.
Δημητριάδου, 1982). Η επιλογή του επαγγέλματος με λανθασμένα κριτήρια δημιουργεί μία
γνωστική ασυμφωνία ανάμεσα στις αρχικές προσδοκίες και τις ψηλές απαιτήσεις του
επαγγέλματός τους, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ρόλου του εκπαιδευτικού και τη
συνακόλουθη έλλειψη ικανοποίησης από το επάγγελμά του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο
εκπαιδευτικός συχνά να δυσκολεύεται να διασαφηνίσει τη στάση την οποία θα πρέπει να
διατηρήσει απέναντι στα παιδιά που θρηνούν (Lyon, Vaasen & Toomey, 1989), είτε γιατί δεν
είναι κατάλληλα εφοδιασμένος με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα του επέτρεπαν
να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα αυτή (Schumm & Vaughn, 1991), είτε γιατί δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις, είτε γιατί νιώθει θλίψη απέναντι στο γεγονός του θανάτου
γενικότερα. Έτσι, μπορεί να αποδίδει με έναν εύκολο και αβίαστο τρόπο συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και ετικέτες σε ένα παιδί και να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει το ρόλο του
απέναντι στο θρήνο που βιώνει το παιδί.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις έννοιες της ετοιμότητας, της κινητοποίησης και της
επάρκειας των εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα που αφορά στη
διαχείριση του πένθους στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και στις μεταβλητές οι οποίες είναι
πιθανόν ότι επηρεάζουν τις παραπάνω έννοιες.
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4.2.

Διασαφήνιση των εννοιών της ετοιμότητας, της κινητοποίησης και της επάρκειας

των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής
Πολλές έρευνες δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών δεν έχουν την
ετοιμότητα να αναφερθούν σε θέματα θανάτου και πένθους, παρά τις ερωτήσεις που τους θέτουν
οι μαθητές τους για αυτά τα ζητήματα (McGovern & Barry, 2000. Lowton & Higginson, 2003.
Χατζηνικολάου & Αναγνωστοπούλου, 2010). Η «ετοιμότητα» είναι μια έννοια που
χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Στην παρούσα έρευνα ο όρος «ετοιμότητα»
(readiness) χρησιμοποιείται για να δηλώσει την κατάσταση στην οποία ο εκπαιδευτικός έχει τις
απαραίτητες γνώσεις καθώς και μια θετική στάση που τον καθιστούν έτοιμο (α) να εισαγάγει
παρεμβάσεις και να συζητήσει θέματα που έχουν σχέση με την απώλεια και το θάνατο και (β) να
προσεγγίσει και να στηρίξει το παιδί που πενθεί.
Αυτό που μας ενδιαφέρει στην εκπαιδευτική πράξη είναι η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να
αντιμετωπίσουν το θέμα της διαχείρισης του πένθους στη σχολική τάξη και, κατ΄επέκταση, να
υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Η ετοιμότητα αποτελεί το τελικό στάδιο
μιας διαδικασίας για την εκτέλεση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής. Προϋποθέτει την
πλήρη προετοιμασία για την εκτέλεση, την προθυμία και την κινητοποίηση, την άμεση
αντίδραση και τη διαθεσιμότητα.
Συγκεκριμένα, η ετοιμότητα, σε αυτήν την περίπτωση, αποτελεί μια σύνθετη και
πολυπαραγοντική έννοια η οποία περιλαμβάνει τόσο την επάρκεια ενός εκπαιδευτικού όσο και
την κινητοποίησή του. Η έννοια «επάρκεια» χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή τις γνώσεις και ικανότητες (θεωρητική κατάρτιση, επιστημονική γνώση
και εμπειρία) που αναφέρονται στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να αντιλαμβάνονται τα
συμπτώματα ενός παιδιού που θρηνεί και να μπορούν να αντιδρούν κατάλληλα σε αυτά, να
μπορούν να διατυπώσουν άμεσα νοήματα, ερωτήσεις, απαντήσεις ακόμα και δράσεις
Περιθανάτιας αγωγής. Οι συμπεριφορές αυτές είναι αποτέλεσμα κατάλληλης προετοιμασίας και
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.
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Η ετοιμότητα περιλαμβάνει και την έννοια της «κινητοποίησης», η οποία περιγράφεται ως η
θετική προδιάθεση και γενικότερα οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην
Περιθανάτια αγωγή. Όταν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το συγκεκριμένο θέμα σημαντικό και
αναγκαίο στην εκπαιδευτική διαδιακασία τότε είναι πιο πιθανό να έχουν αυξημένη ετοιμότητα
για να εμπλακούν σε συγκεκριμένες δράσεις και καταστάσεις σε ζητήματα διαχείρισης πένθους
με τους μαθητές τους και, κατ΄επέκταση, να πραγματοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας
αγωγής.
Απ’ όσα παραθέσαμε μέχρι τώρα γίνεται σαφές ότι ως «εκπαιδευτική ετοιμότητα» στη
διαχείριση πένθους στη σχολική τάξη, διαφαίνεται η ύπαρξη δύο διαφορετικών διαδικασιών: α)
η ικανότητα μετουσίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων (θεωρητικής κατάρτισης και επάρκειας
σε ζητήματα αγωγής του θανάτου) και θετικών στάσεων σε πρακτική εφαρμογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία και β) η ικανότητα άμεσης αντίληψης των ερεθισμάτων και
κατάλληλης αντίδρασης σε αυτά (ως αποτέλεσμα κατάλληλης προετοιμασίας) 4.
Πιο συγκεκριμένα, παρόλα που ένας εκπαιδευτικός που διαθέτει τη θεωρητική γνώση
(γνώσεις και όλα τα χρήσιμα στοιχεία για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό θανάτου στην τάξη
του) είναι θεωρητικά σε θέση να τα αναπαράγει στην πράξη, είναι βέβαιο ότι δεν αρκεί και
κατ΄επέκταση δεν θεωρείται έτοιμος γιατί του λείπει το πρακτικό μέρος της μαθησιακής
διαδικασίας. Θα πρέπει, δηλαδή, ο εκπαιδευτικός, εκτός από τις γνώσεις του, να εξασκηθεί στην
πράξη, δηλαδή να μετουσιώσει τη θεωρητική του κατάρτιση σε πράξη, θετική στάση και
συμπεριφορά για να επέλθει η εκπαιδευτική του ετοιμότητα. Για να γίνει όμως αυτό, θα
χρειαστεί χρόνος και ίσως ενδεχομένως περισσότερος από όσο χρειάστηκε για τη θεωρητική του
κατάρτιση, υλοποιώντας παράλληλα στην τάξη του, σε επίπεδο πρωτογενής πρόληψης, θέματα

4

http://www.inpatra.gr/padde/ekpedeftiki_eparkeia_etoimotita.pdf (προσπελάστηκε στις 11/10/2013)
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που άπτονται το θάνατο (Χατζηνικολάου, 2008) με τη στήριξη και την εποπτεία των ειδικών,
έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός θα βοηθηθεί για να είναι έτοιμος να εφαρμόσει και ο ίδιος ένα τέτοιο
πρόγραμμα χωρίς τη βοήθεια κανενός άλλου και να αποκτήσει θετικές προσωπικές στάσεις
απέναντι σε αυτά τα ζητήματα.
Ακόμη, έχει ερευνητικά τεκμηριωθεί ότι, στις περιπτώσεις όπου ο σχεδιασμός της
επιμόρφωσης και του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτυγχάνει να ενσωματώσει τις αντιλήψεις
και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν την επιμόρφωση και το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μόνο στη σφαίρα της θεωρητικής προσέγγισης και όχι ως
αποτελεσματική πρακτική που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη σχολική τάξη (Winton,1990).
Συνεπώς, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας
αγωγής, είναι σημαντική η διερεύνηση των στάσεων που διαθέτει απέναντι σε αυτό, καθώς και
το κατά πόσο νιώθει άνετα με την υλοποίησή του στη σχολική τάξη. Επιπλέον, κατά το
σχεδιασμό της επιμόρφωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν υπόψη τόσο οι
προηγούμενες εμπειρίες του εκπαιδευτικού, όσο και τα ατομικά χαρακτηριστικά και
δημογραφικά δεδομένα.
Ως προς την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού για τη στήριξη του μαθητή που πενθεί, ερευνητικά
δεδομένα δείχνουν ότι, παρά την ισχυρή πλειοψηφία των εκπαιδευτικών οι οποίοι εκτιμούν τη
σημαντικότητα της αναφοράς στο θάνατο στα πλαίσια της σχολικής τάξης, μόνο το 32%
αισθάνονται επαρκείς να ανταπεξέλθουν σε αυτό το έργο (Pratt, Hare & Wright, 1987).
Άλλα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι είναι
μερικώς ή και καθόλου εκπαιδευμένοι στη διαχείριση του γεγονότος της απώλειας στη σχολική
τάξη (Pratt et al., 1987. Reid & Dixon, 1999. Munson & Hunt, 2005). Αυτή η αίσθηση της
ανεπάρκειας ή της σωστής προετοιμασίας είναι ίσως ο λόγος που πολλοί εκπαιδευτικοί είναι
διστακτικοί ή απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Για
παράδειγμα, στο πρόγραμμα με θέμα: «Οι Απώλειες στη ζωή του παιδιού» (Εθνικό Ίδρυμα
Νεότητας – ΥΠΕΠΘ, 2008) που αναφέρθηκε στο παραπάνω κεφάλαιο, από τους 3.500
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εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να συμμετέχουν ανταποκρίθηκαν μόνο 13 δάσκαλοι και 2
νηπιαγωγοί.
Είναι γεγονός ότι η ενασχόληση με το θάνατο και τις απώλειες είναι ένα «δύσκολο» θέμα στο
οποίο η ως τώρα εμπειρία από την ελληνική εκπαίδευση είναι εξαιρετικά περιορισμένη, όπως
και η διαθεσιμότητα ή η ετοιμότητα του εκπαιδευτικού κόσμου να ασχοληθεί με αυτά.
Συνεπώς, αφού ο αριθμός των συμμετεχόντων σε επιμορφώσεις με θέματα αγωγής του
θανάτου είναι τόσο μικρός και τα προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής σπάνια, καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη να εξετάσουμε τι μπορεί να επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά) την ετοιμότητα,
την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε

προγράμματα

Περιθανάτιας αγωγής. Οι παράγοντες που θα αναφερθούν στις επόμενες ενότητες

(π.χ.

προσωπικοί και εργασιακοί) φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την προθυμία
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να περιγράψει αναλυτικά
αυτούς τους παράγοντες και το ρόλο που πιθανόν να έχουν στην επιτυχή υλοποίηση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής.
4.3.

Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά

τους παράγοντες που

επηρεάζουν την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών στη
διαχείριση του πένθους στο σχολείο
Όπως αναφέραμε παραπάνω, το ενδιαφέρον για την Περιθανάτια αγωγή στο σχολείο
ξεκίνησε στην Αμερική τις δεκαετίες του 70 και 80 σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν και να
ευαισθητοποιηθούν οι μικροί μαθητές σε ζητήματα απώλειας και πένθους με στόχο να
αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους ήταν χρήσιμες αργότερα στη ζωή τους.
Σταδιακά εξασθένησε λόγω των αντιδράσεων για τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου προγράμματος
και πλέον παραμένει σαν εξειδικευμένη παρέμβαση για τους μαθητές που βιώνουν μια
σημαντική απώλεια, με άλλα λόγια παρέμβαση σε κρίση (Σταχτέας & Τιλελή, 2007. Holland,
2008).
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Επομένως, λίγες είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την εξέταση των παραγόντων
που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα προγράμματα Περιθανάτιας
αγωγής στο σχολείο. Οι περισσότερες εξέτασαν την ετοιμότητα/προθυμία των εκπαιδευτικών να
διαχειριστούν ζητήματα απώλειας και πένθους μέσα στην τάξη σε συνάρτηση με τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά ή το άγχος θανάτου των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών και η ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται στις ερωτήσεις των
παιδιών για το θάνατο σχετίζεται με τις στάσεις τους ως προς τη διαχείριση και έκφραση
πένθους στη σχολική τάξη, την άνεση για επικοινωνία και τις γνώσεις που διαθέτουν στο
συγκεκριμένο θέμα (McGovern & Barry, 2000). Σύμφωνα με τους Anderson και Bird (1995)
στην πραγματοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής φαίνεται να μη λαμβάνονται
υπόψη οι προηγούμενες αντιλήψεις και στάσεις, γνωστικές και συναισθηματικές, των
εκπαιδευτικών, αν και έχει καταδειχθεί ότι τα πιστεύω των εκπαιδευτικών επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό τις συνέπειες ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η Cullinan (1990) κατέγραψε το άγχος θανάτου σε ένα δείγμα 192 εκπαιδευτικών στη Νέα
Υόρκη με την κλίμακα Fear of Death Scale ( FODS) και βρήκε ότι υπήρχε μια αρνητική
συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος θανάτου και την αντιληπτή ικανότητά τους να βοηθήσουν έναν
μαθητή που πενθεί. Μόνο ένα ποσοστό 19% των εκπαιδευτικών είχαν επιμόρφωση σε ζητήματα
θανάτου ενώ πίστευαν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να έχουν τέτοια επιμόρφωση (93%).
Η παραγοντοποίηση των ερωτήσεων που χρησιμοποίησε η Cullinan (2000) ανέδειξε τέσσερεις
διαστάσεις: (α) την ενσυναίσθηση (διάθεση για προσωπική εμπλοκή στο πένθος του παιδιού,
άνεση για συζήτηση της απώλειας), (β) το ρόλο (είναι μέρος της δουλειάς μου να βοηθήσω το
παιδί που πενθεί), (γ) άγχος θανάτου (φόβος για το δικό μου θάνατο ή το θάνατο των άλλων) και
(δ) ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν σε ζητήματα θανάτου.
Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι εκπαιδευτικοί που δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να
βοηθήσουν τους μαθητές, δεν θεωρούσαν μια τέτοια παρέμβαση ως μέρος του εκπαιδευτικού
τους ρόλου. Επιπρόσθετα, δήλωναν πως ήταν ανεπαρκείς διότι δεν γνώριζαν ποιος είναι ο πλέον
κατάλληλος τρόπος να συζητήσουν το θέμα με τα παιδιά, ότι το να μιλάμε για το πένθος
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χειροτερεύει τα πράγματα, οπότε ήταν καλύτερο να το παραπέμψουν σε ειδικούς. Αντίθετα, οι
εκπαιδευτικοί που είχαν ενσυναίσθηση, που θεωρούσαν ότι είναι μέρος του ρόλου τους να
βοηθήσουν τα παιδιά που πενθούν δήλωναν ότι είναι πιο αποτελεσματικοί στη στήριξη αυτών
των παιδιών. Επομένως, σύμφωνα με τη Cullinan (1990) οι κεντρικές διαστάσεις της
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να αναλάβουν τη στήριξη του παιδιού που πενθεί ήταν η
αντίληψη του ρόλου τους και η άνεση που είχαν να διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα.
Όσον αφορά την επίδραση της ηλικίας, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί αισθανόταν
λιγότερο ικανοί να βοηθήσουν το μαθητή που πενθεί σε σύγκριση με τους νεότερους. Αντίθετα,
δεν υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στη θρησκευτικότητα των εκπαιδευτικών και την επιμόρφωσή
τους σε ζητήματα πένθους σε σχέση με την αντιληπτή ικανότητά τους να στηρίξουν το παιδί που
πενθεί.
Η έρευνα της Cullinan ανέδειξε ενδιαφέρουσες αντιφάσεις στον τρόπο θεώρησης του πένθους
των παιδιών:
(α) Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (94%) ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να βοηθήσουν ένα παιδί που πενθεί, περίπου οι μισοί (46%) θεωρούσαν πως είναι
καλύτερο να παραπέμψουν το παιδί που πενθεί σε έναν ειδικό.
(β) Eνώ ούτε ένας εκπαιδευτικός θεωρούσε ότι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης του πένθους ενός
παιδιού είναι να το αγνοήσουν, ωστόσο οι περισσότεροι (75,6%) πίστευαν ότι ο καλύτερος
τρόπος αντιμετώπισης ήταν να βοηθήσουν το παιδί να φανεί δυνατό και να ξεπεράσει την κρίση
όσο πιο γρήγορα γίνεται.
(γ) Επίσης, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (87%) ανέφεραν ότι
αισθάνονται άνετα να μιλήσουν με ένα μαθητή που πενθεί, εν τούτοις 64% ανέφεραν πως
ανησυχούν εάν αυτά που θα πουν είναι σωστά.
Η έρευνα της Cullinan ανέδειξε το γεγονός ότι οι πολιτισμικά εδραιωμένες προκαταλήψεις και
οι συναισθηματικές καταστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι
εκπαιδευτικοί στο παιδί που πενθεί, ότι δηλαδή η επιμόρφωσή τους δεν είναι απλά θέμα
γνώσεων. Επιπλέον ανέδειξε την αντίφαση που υπάρχει αφενός ανάμεσα στην πεποίθησή τους
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ότι η στήριξη των μαθητών είναι κομβικό σημείο στον εκπαιδευτικό ρόλο, αφετέρου στην
προσωπική τους δυσφορία να αναλάβουν την υποστήριξη του παιδιού σε ένα ενδεχόμενο πένθος.
Η έρευνα της Pratt (Pratt, Hare, & Wright, 1987) διεξήχθη σε ένα μικρό δείγμα εκπαιδευτικών
και φοιτητών της προσχολικής αγωγής και αφορούσε γενικές ερωτήσεις σχετικά με την άνεση
των εκπαιδευτικών να θίξουν ζητήματα θανάτου στην τάξη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας, και σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και των
φοιτητών αισθανόταν ελάχιστα ή καθόλου προετοιμασμένοι για να διαχειριστούν θέματα
πένθους και θανάτου στην τάξη. Όσοι είχαν επιμόρφωση σε αυτά τα ζητήματα είχαν μεγαλύτερη
άνεση και μπορούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των παιδιών για το θάνατο.
Οι Reid και Dixon (1999) επιχείρησαν να επαναλάβουν και να επεκτείνουν την έρευνα της
Pratt σε ένα διαφορετικό δείγμα εκπαιδευτικών. Η έρευνα των Reid και Dixon (1999) διεξήχθη
σε ένα μικρό δείγμα 67 εκπαιδευτικών του Δημοτικού και του Γυμνασίου, κατά κύριο λόγο
γυναίκες, θρησκευόμενες και προερχόμενες από τη μεσαία τάξη. Τα σχολεία προερχόταν από
αγροτικές περιοχές και όχι αστικές και η απόκριση των εκπαιδευτικών ήταν πολύ χαμηλή- μόνο
30% ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των ερευνητών να συμμετέχουν στην έρευνα.
Παράλληλα με τα γενικά ερωτήματα που είχε θέσει και η Pratt στους εκπαιδευτικούς, οι Reid και
Dixon (1999) χρησιμοποίησαν επιπλέον ένα δομημένο ερωτηματολόγιο για τη στάση τους
απέναντι στο θάνατο (Death Attitude Profile-Revised). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το δείγμα
τους είχε υψηλότερη βαθμολογία στο άγχος θανάτου από το μέσο όρο του πληθυσμού. Τα γενικά
ερωτήματα αφορούσαν την εκπαίδευσή τους στο πένθος, την αξία που αποδίδουν σε μια τέτοια
κατάρτιση, τα είδη της απώλειας που συναντάνε πιο συχνά στην τάξη και την άνεση που έχουν
να τα διαχειριστούν. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν πόσο
άνετα αισθάνονται να μιλήσουν για το πένθος σε 3 διαφορετικές συνθήκες: (α) Με το ίδιο το
παιδί που πενθεί, (β) με την τάξη, ενώ το παιδί που πενθεί είναι παρόν και (γ) με την τάξη, χωρίς
το παιδί που πενθεί.
Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως είχαν μεγαλύτερη δυσκολία να συζητήσουν την απώλεια του
παιδιού μέσα στην τάξη, στην παρουσία του παιδιού. Λίγο πιο εύκολο ήταν να μιλήσουν με το
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παιδί κατ’ ιδίαν, ενώ αισθανόταν μεγαλύτερη άνεση να συζητήσουν ζητήματα απώλειας και
πένθους στην τάξη χωρίς το παιδί που πενθεί. Οι πιο δύσκολες καταστάσεις ήταν η διαχείριση
της απώλειας ενός αγαπημένου τους προσώπου όπως ενός γονιού ή αδελφού μαθητή, κατόπιν,
ενός φίλου του παιδιού, ενός παππού ή γιαγιάς και το πιο εύκολο ήταν η συζήτηση για το θάνατο
ενός κατοικίδιου.
Τα ευρήματα των Reid και Dixon (1999) επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές τα αντίστοιχα
ευρήματα της Pratt και των συνεργατών της (1987) σχετικά με τις συνθήκες στις οποίες οι
εκπαιδευτικοί νιώθουν άνετα να θίξουν ζητήματα θανάτου στην τάξη καθώς και την απουσία
επαρκούς κατάρτισης σε ζητήματα θανάτου κατά τις πανεπιστημιακές σπουδές τους. Ειδικότερα,
ένα ποσοστό 51% ανέφεραν ότι είναι καθόλου ή ελάχιστα προετοιμασμένοι να διαχειριστούν
ζητήματα πένθους, ενώ στην παλαιότερη έρευνα της Pratt το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 58%.
Η έρευνα της McGovern και της Barry (2000) στην Ιρλανδία διεξήχθη σε ένα δείγμα 119
γονέων και 142 εκπαιδευτικών του Δημοτικού. Ένα ποσοστό 71% των γονέων και των
εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι δεν αισθάνονται άνετα να μιλήσουν για την απώλεια ή το θάνατο με
τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν βιώσει μια απώλεια τα τελευταία 2 χρόνια στην
προσωπική τους ζωή ήταν πιο ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα πένθους, συμφωνούσαν
περισσότερο ότι το παιδί βιώνει πολλά συναισθήματα σε περίπτωση απώλειας και φαινόταν πιο
ενήμεροι για τη δυσκολία του παιδιού. Όσον αφορά επιμέρους διαστάσεις του θέματος, οι
εκπαιδευτικοί συμφωνούσαν με τις ακόλουθες δηλώσεις:
(α) Η Περιθανάτια αγωγή είναι μια αποδεκτή θεματική ενότητα στις δεξιότητες ζωής
(70% συμφωνία).
(β) Η Περιθανάτια αγωγή θα πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά άνω των 8 ετών (50,7%).
(γ) Ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής απαιτεί περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
(90%).
(δ) Πρέπει να εξηγούμε στα παιδιά το θάνατο πριν τον συναντήσουν στη ζωή τους (63,4%).
(ε) Τα παιδιά θα τρόμαζαν με την περιθανάτια αγωγή στο σχολείο (21%).
(στ) Είναι καλή ιδέα να συμμετέχουν τα παιδιά σε μια κηδεία (66%).
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(ζ) Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε το θάνατο στα παιδιά (50,7%).
(η) Τα παιδιά που δεν επιλύουν το πένθος τους μπορεί να έχουν αργότερα προβλήματα ως
ενήλικες (86%).
(θ) Το πένθος των παιδιών διαρκεί λιγότερο από αυτό των ενηλίκων (39,4%).
(ι) Μετά από ένα θάνατο, τα παιδιά εκφράζουν λιγότερα συναισθήματα από τους ενήλικες
(62,7%).
(ια) Τα παιδιά υποφέρουν το ίδιο από το πένθος όπως και οι μεγάλοι (72,5%).
Σε αυτήν την έρευνα, όσον αφορά την επίδραση του φύλου, οι άντρες (εκπαιδευτικοί και
γονείς) είχαν μεγαλύτερη δυσκολία να συζητήσουν για το θάνατο με τα παιδιά και θεωρούσαν
ότι είναι καλό να βοηθήσουμε το παιδί να ξεπεράσει γρήγορα την απώλεια. Επίσης, οι νεότεροι
σε ηλικία εκπαιδευτικοί είχαν καταλληλότερες γνώσεις σχετικά με το πένθος των παιδιών από
τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
4.4.

Ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας όσον αφορά τους παράγοντες που

επηρεάζουν την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών στη
διαχείριση του πένθους στο σχολείο
Στην έρευνα της Παπαδάτου και των συνεργατών της (Papadatou et al., 2002) συμμετείχαν
1.792 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.
Από τα ερωτηματολόγια που εστάλησαν επεστράφησαν το 52%. Τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά του δείγματος ήταν 42% άνδρες και 58% γυναίκες και η ηλικία κυμαίνονταν
από 30–40 έτη (53%), 41–50 (35%) και άνω των 51 ετών (12%). Το 26% του δείγματος
δήλωσαν ότι είχαν βιώσει εμπειρίες θανάτου στην παιδική τους ηλικία, ενώ 33% ανέφεραν ότι
είχαν συναντήσει παιδιά με πένθος στην τάξη τους. Αρκετοί εκπαιδευτικοί (37%) που έχασαν
ένα μαθητή ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να το ξεπεράσουν. Ένα υψηλό ποσοστό (45%) των
εκπαιδευτικών αποσιώπησαν το γεγονός της απώλειας του παιδιού. Όσον αφορά την επάρκειά
τους σε ζητήματα θανάτου ένα πολύ υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών (80%) δήλωσαν
ανεπάρκεια. Όσον αφορά τη στήριξη του παιδιού που πενθεί στο σχολείο, 78% του δείγματος
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δήλωσαν ότι πρέπει να στηρίξει το παιδί ψυχολόγος και 66% ανέφεραν πως πρέπει να στηρίξει
το παιδί ο εκπαιδευτικός. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και όσοι είχαν προσωπικές εμπειρίες πένθους ήταν πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι
στο παιδί που πενθεί. Η έρευνα της Παπαδάτου και των συνεργατών της κατέγραψε επίσης τη
συναισθηματική δυσκολία των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το πένθος
του παιδιού, επειδή κατακλύζονται από συναισθήματα ή/και αναβιώνουν δικά τους πένθη («Ο
θάνατος στο σχολείο είναι για μένα ένα σοκ και μια πολύ δύσκολη εμπειρία ίσως γιατί ποτέ δεν
ξεπέρασα το θάνατο του θείου μου όταν ήμουν παιδί» σελ. 330). Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν
διευκρινίζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ούτε δίνονται χωριστά αποτελέσματα για αυτήν την ομάδα έτσι ώστε
να υπάρχει μεγαλύτερη εγκυρότητα στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης
και της έρευνας της Παπαδάτου και των συνεργατών της.
Στην έρευνα της Κοντοχρήστου (2011) συμμετείχαν 100 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης από την περιοχή της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Άμφισσας από τους οποίους
το 25% ήταν άντρες και το 75% γυναίκες. Χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες σχετικά με την εμμονή
και την κατάθλιψη απέναντι στο θάνατο καθώς και ερωτηματολόγια σχετικά με τις γνώσεις, τις
στάσεις και την ετοιμότητά τους σε ζητήματα θανάτου. Ειδικότερα συμπεριελήφθησαν οι 19
δηλώσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί στην έρευνα των McGovern και Barry (2000) καθώς και οι
12 δηλώσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της Pratt και των συνεργατών της (1987).
Ένα μικρό ποσοστό (11%) του δείγματος ανέφερε ότι είχε διδαχθεί τον τρόπο με τον οποίο τα
παιδιά κατανοούν το θάνατο και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συζητήσει ή να διδάξει
το θέμα του θανάτου. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (83%) δήλωσαν πως είναι
σημαντικό/πολύ σημαντικό η εκπαίδευση για το θάνατο να ενταχθεί στο πανεπιστημιακό
πρόγραμμα σπουδών τους, ενώ αρκετοί (41%) αισθάνονται ελάχιστα προετοιμασμένοι να
διαχειριστούν το θέμα του θανάτου στην τάξη. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες αισθάνονται
άνετα να διαβάσουν μια ιστορία για το θάνατο και να τη συζητήσουν στην τάξη.
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Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται διχασμένοι σε σημαντικά
ζητήματα του παιδικού πένθους, όπως φαίνεται από τα ποσοστά στις ακόλουθες δηλώσεις:
(α) Το καλύτερο είναι να βοηθηθεί το παιδί να ξεπεράσει γρήγορα την απώλεια (συμφωνία
54%).
(β) Το θέμα του θανάτου θα πρέπει να συζητηθεί με τα παιδιά πριν τον αντιμετωπίσουν
προσωπικά (49%).
(γ) Η μη αντιμετώπιση του πένθους στην παιδική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα
στην ενήλικη ζωή (52%).
Με βάση την έρευνα της Pratt και των συνεργατών της (1987), η Κοντοχρήστου (2011)
διερεύνησε την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να συζητήσουν μια απώλεια σε διαφορετικές
συνθήκες: (α) αν η απώλεια αφορούσε κοντινό πρόσωπο ή όχι και (β) αν η συζήτηση γινόταν
κατ’ ιδίαν με το παιδί ή αν γινόταν στην τάξη είτε παρουσία του παιδιού είτε χωρίς το παιδί.
Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως αισθάνονται αρκετά άνετα/πολύ άνετα να συζητήσουν την
απώλεια του κατοικίδιου ζώου (84%) και του παππού ή της γιαγιάς (64%). Καθόλου ή ελάχιστα
άνετα νιώθουν οι περισσότεροι (69%) να συζητήσουν το θάνατο ενός γονέα και το θάνατο
αδελφού/αδελφής με το παιδί που βιώνει την απώλεια (73%). Ελάχιστα άνετα αισθάνεται το 40%
των συμμετεχόντων να συζητήσει με το παιδί για την απώλεια φίλου/φίλης. Οι εκπαιδευτικοί
αισθάνονται πιο άνετα να μιλήσουν για την απώλεια κατοικίδιου και παππού/γιαγιάς, ιδιαίτερα
στην τάξη χωρίς να είναι το παιδί παρόν. Σε αυτή την κατηγορία δηλώσεων δεν επηρέασαν τις
απαντήσεις το φύλο, η ηλικία και ο τόπος διαμονής. Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια για την
εμμονή και την κατάθλιψη σε σχέση με το θάνατο, η Κοντοχρήστου (2011) αναφέρει ότι στη
δική της έρευνα όπως και στη διεθνή βιβλιογραφία η σκέψη του θανάτου και τα συναισθήματα
κατάθλιψης είναι πιο συχνά στις γυναίκες.
Σε μια άλλη σημαντική ελληνική έρευνα της Κρυσταλλίδου (2013) συμμετείχαν 316
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε σχολεία των νομών
Κοζάνης, Λάρισας και Αττικής. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του
άγχους θανάτου στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο παιδικό πένθος και τη διαχείρισή
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του. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το επίπεδο
εκπαίδευσής τους σε θέματα σχετικά με το θάνατο και τη διαχείριση του πένθους είναι χαμηλό.
Φάνηκε, ακόμη, πως ο φόβος θανάτου των εκπαιδευτικών συσχετίζεται τόσο με το φύλο τους,
την ηλικία τους όσο και με την εμπειρία απώλειας ενός κοντινού προσώπου κατά την παιδική
τους ηλικία. Ειδικότερα, οι άνδρες εκπαιδευτικοί νιώθουν πιο άνετα να συζητούν για το θάνατο
με τους μαθητές απ’ ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν
μεγαλύτερο φόβο για το θάνατο των άλλων και τη διαδικασία θανάτου τους σε σχέση με τους
άνδρες εκπαιδευτικούς. Οι δάσκαλοι που είχαν ως παιδιά κάποια εμπειρία θανάτου κοντινού
τους προσώπου, ως εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν μεγαλύτερη άνεση για συζήτηση με θέμα το
θάνατο με τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν περισσότερη
εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης θανάτου έχουν περισσότερη άνεση να μιλήσουν για το
θάνατο με τους μαθητές. Βρέθηκε, επίσης, συσχέτιση ανάμεσα στο μικρότερο βαθμό άγχους
θανάτου και αποφυγής του θέματος και την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν
σε θέματα θανάτου.
Συμπερασματικά, τόσο οι διεθνείς όσο και οι ελληνικές έρευνες συγκλίνουν στα ακόλουθα
συμπεράσματα:
(α) Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεωρούν πως δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση ούτε
αισθάνονται άνετα να μιλήσουν για το θάνατο στα παιδιά.
(β) Tο υψηλό άγχος θανάτου και η γενικότερη δυσφορία τους με αυτό το ζήτημα (Cullinan,
2000. Κοντοχρήστου, 2011. Κρυσταλλίδου 2013. Papadatou et al., 2002) επηρεάζει αρνητικά την
αντιληπτή ικανότητά τους να στηρίξουν το παιδί που πενθεί, ιδιαίτερα στις γυναίκες.
(γ) Οι προσωπικές εμπειρίες θανάτου των εκπαιδευτικών φαίνεται να αυξάνουν την
ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τον τρόπο που πενθεί ένα παιδί ή/και τη διάθεσή τους να το
στηρίξουν (McGovern & Barry, 2000. Papadatou et al., 2002).
(δ) H επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα θανάτου φαίνεται να αυξάνει την αντιληπτή
ικανότητά τους να διαχειριστούν τέτοια θέματα στην τάξη (Κρυσταλλίδου, 2013. Pratt et al.,
1987). Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα της Cullinan (2000) όπου δεν υπήρξε τέτοια συσχέτιση.
Τα δημογραφικά στοιχεία δίνουν τα παρακάτω ασαφή αποτελέσματα:
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Όσον αφορά το φύλο, σε ορισμένες έρευνες φαίνεται ότι οι άντρες αισθάνονται πιο έτοιμοι να
διαχειριστούν μια συζήτηση για το θάνατο (Κρυσταλλίδου, 2013), ενώ σε άλλες ότι είναι
λιγότερο πρόθυμοι από τις γυναίκες να συζητήσουν τέτοια θέματα με τα παιδιά (McGovern &
Barry, 2000). Επίσης, οι γυναίκες φαίνονται πιο ευαισθητοποιημένες να στηρίξουν ένα παιδί που
πενθεί (Papadatou et al. 2002), εν τούτοις είναι και πιο επιβαρυμένες συναισθηματικά όσον
αφορά το άγχος, την κατάθλιψη και την εμμονή με το θάνατο (Cullinan, 2000. Κοντοχρήστου,
2011. Κρυσταλλίδου 2013. Reid & Dixon, 1999).
Όσον αφορά την ηλικία, σε άλλες έρευνες, η μεγαλύτερη ηλικία συσχετίζεται με
προκατειλημμένες γνώσεις (Κοντοχρήστου, 2011. McGovern & Barry, 2000) ενώ σε άλλες με
μικρότερο βαθμό ικανότητας να συζητήσουν θέματα πένθους (Cullinan, 2000).
Συμπερασματικά, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύει το γεγονός ότι οι στάσεις
(κινητοποίηση) και οι προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών αναφορικά με το θάνατο, η
επιμόρφωση (επάρκεια) που έχουν σε αυτά τα ζητήματα και η αντιληπτή τους ικανότητα να
βοηθήσουν τους μαθητές που πενθούν επηρεάζουν την ετοιμότητά τους να στηρίξουν το παιδί
που πενθεί.
4.5.

Προσωπικοί και εργασιακοί παράγοντες που επηρεάζουν την ετοιμότητα, την

κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους στο
σχολείο
Με βάση τα θεωρητικά και ερευνητικά στοιχεία που συνοψίζονται παραπάνω, φαίνεται ότι
ορισμένοι προσωπικοί και εργασιακοί παράγοντες, όπως και τα δημογραφικά και υπηρεσιακά
στοιχεία που αφορούν στους εκπαιδευτικούς μπορεί να επηρεάζουν στον ένα ή άλλο βαθμό την
ετοιμότητά τους να ασχοληθούν με τη διαχείρισεη πένθους στη σχολική τάξη. Στόχος της
παρούσας έρευνας ήταν να ελέγξει ορισμένους από τους παραπάνω παράγοντες προκειμένου να
καθορίσει το αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ένα
πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Η επιλογή των παραγόντων που εξετάστηκαν στην έρευνα
έγινε με βάση τα σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα (Pratt et al., 1987. Schumm & Vaughn, 1991.
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Reid & Dixon, 1999. Mcgovern & Barry, 2000. Papadatou et al., 2002a. Χατζηχρήστου, 2003.
2011. Tracey & Holland, 2008. Μάστορα, 2009).
Οι παράγοντες που περιλήφθηκαν στην παρούσα έρευνα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α)
οι προσωπικοί παράγοντες αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των
εκπαιδευτικών όπως η θρησκευτικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση.
Αναφέρονται επίσης στην προηγούμενη εμπειρία τους σχετικά με περιστατικά θανάτου και
πένθους είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική ζωή τους και (β) οι εργασιακοί
παράγοντες αφορούν στη γενικότερη αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον παιδαγωγικό τους
ρόλο γενικά καθώς και για τον ειδικό ρόλο τους απέναντι στο παιδί που πενθεί, τον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες υλοποίησης που έχει ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής
όπως και την εκτιμώμενη θετική επίδραση της εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος στα
παιδιά.
Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε και η πιθανή επίδραση ορισμένων δημογραφικών – ατομικών
χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο
τόπος καταγωγής, το επίπεδο σπουδών, και εργασιακών χαρακτηριστικών τους, όπως ο αριθμός
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που πραγματοποίησαν στο σχολείο τους, ο αριθμός
προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής που υλοποίησαν στην τάξη τους, η βαθμίδα εκπαίδευσης
όπου εργάζονται, η προϋπηρεσία και ο τόπος εργασίας, η προηγούμενη συμμετοχή τους σε
προγράμματα επιμόρφωσης που είχαν ως αντικείμενο τη διαχείριση του πένθους ή την
κατανόηση της έννοιας του θανάτου και η ικανοποίησή τους από την επιμόρφωσή αυτή.
Στις ενότητες που ακολουθούν θα αναλυθούν διεξοδικά οι παράγοντες αυτοί και θα εξηγηθεί
γιατί μπορεί να σχετίζονται με την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των
εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της έννοιας του θανάτου και του πένθους στη σχολική τάξη.
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4.5.1. Προσωπικοί παράγοντες του εκπαιδευτικού
Ορισμένα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι κρίσιμα για την
ετοιμότητα, την κινητοποίηση αλλά και την επάρκεια του εκπαιδευτικού για να αντιμετωπίσει
ένα παιδί που πενθεί και να διαμορφώσει ένα ασφαλές πλαίσιο συναισθηματικής στήριξης. Τα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα η θρησκευτικότητα, η
συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και οι προσωπικές και εργασιακές εμπειρίες
θανάτου αποτελούν ατομικούς - προσωπικούς παράγοντες οι οποίοι πιθανόν να εμπλέκονται και
να επηρεάζουν την ετοιμότητα και τις θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών προκειμένου να
εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής στο σχολείο τους. Οι παράγοντες αυτοί θα
αναλυθούν στη συνέχεια σε σχέση με τη διαχείριση πένθους στη σχολική τάξη.
4.5.1.1. Η θρησκευτικότητα
Στον όρο θρησκευτικότητα (religiosity) αποδίδεται ένας κοινωνιολογικός ορισμός που
περιλαμβάνει πολυάριθμες διαστάσεις της θρησκευτικής πρακτικής, πίστης και αφοσίωσης.
Όπως υποστηρίζει ο Schille (2009), η θρησκευτική πίστη του ατόμου αποτελεί προϊόν εκείνης
της διεργασίας κατά την οποία το άτομο δομεί τον κόσμο του και οριοθετεί τον εαυτό του.
Η θρησκευτικότητα αναφέρεται στο πόσο θρήσκο μπορεί να θεωρηθεί ένα άτομο, δηλαδή, στη
συχνότητα με την οποία ασχολείται με πρακτικές που αφορούν το θρησκευτικό σύστημα το
οποίο έχει ασπαστεί (Ηρακλή, 2009). Η θρησκεία μπορεί να παρέχει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο,
μέσω του οποίου το άτομο διαμορφώνει το προσωπικό του σύστημα ερμηνείας των γεγονότων
και αναζητά τη βαθύτερη σημασία των βιωμάτων του. Οι Allport και Ross (1967) διέκριναν τη
θρησκευτικότητα σε ενδογενή (intrinsic) και εξωγενή (extrinsic). Ο ενδογενώς θρήσκος
άνθρωπος περιγράφεται ως εκείνος που βρίσκει τα σημαντικότερα κίνητρά του στη θρησκεία και
θεωρεί τις άλλες ανάγκες μικρότερης σημασίας. Προσπαθεί να εσωτερικοποιήσει τη
θρησκευτική πίστη, έτσι ώστε να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη ζωή του. Από την άλλη πλευρά,
οι εξωγενώς θρήσκοι ορίζονται ως άτομα που τείνουν να χρησιμοποιούν τη θρησκεία για
προσωπικούς σκοπούς (π.χ. για ασφάλεια, κοινωνικότητα, ψυχαγωγία ή αυτοδικαίωση). Από
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θεολογική άποψη ο ενδογενώς θρήσκος στρέφεται προς το Θεό και μακριά από τον εαυτό του,
ενώ ο εξωγενώς θρήσκος στρέφεται προς το Θεό, ενώ παραμένει προσανατολισμένος προς τον
εαυτό του.
Θα πρέπει να σημειωθεί μια διάκριση ανάμεσα στην εννοιολογική διαφοροποίηση της
θρησκευτικότητας και της πνευματικότητας. Είναι παραδεκτό ότι οι δύο έννοιες είναι
αλληλένδετες και έχουν αρκετά κοινά στοιχεία (το αίσθημα νοήματος και σκοπού στη ζωή, η
ένωση με τον εαυτό, το περιβάλλον ή μία ανώτερη δύναμη, καθώς και η πίστη σε μια δύναμη
που συνδέει τα πάντα), αλλά είναι διακριτές μεταξύ τους (Ηρακλή, 2009). Σε μια προσπάθεια να
τις διαφοροποιήσει, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η θρησκευτικότητα συνδέεται
περισσότερο με τις διδαχές και τον τρόπο ζωής που υπαγορεύεται από ένα οργανωμένο σύστημα
πίστης, με τις παραδοσιακές τελετές και τα καθιερωμένα θρησκευτικά καθήκοντα, ενώ η
πνευματικότητα γίνεται αντιληπτή ως ένας τρόπος ζωής, ο οποίος καθορίζει και τον τρόπο
αντιμετώπισης των διαφόρων καταστάσεων (Zullig, Ward & Horn, 2006). Οι εκδηλώσεις της
θρησκευτικότητας έχουν ως απώτερο σκοπό την επικοινωνία του ατόμου με μια θεϊκή οντότητα,
η οποία έχει συγκεκριμένη μορφή, ενώ η έκφραση της πνευματικότητας αποσκοπεί κυρίως στην
κατανόηση της ύπαρξης του σύμπαντος, στην απομάκρυνση από το Εγώ και στην ένωση με το
άπειρο (Schille, 2009).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα επίπεδο θρησκευτικότητας δεν συνεπάγεται και το αντίστοιχο
επίπεδο πνευματικότητας όπως και το αντίθετο (Walker & Dixon, 2002. Reker, 2003). Aπό την
άλλη πλευρά, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η πνευματικότητα μπορεί να έχει διαφορετικό
νόημα για τον καθένα, ενώ η θρησκευτικότητα, παρόλο που μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά
από το κάθε άτομο ως ένα βαθμό, διαμορφώνεται κυρίως από τις διδαχές, τα κηρύγματα και τα
καθήκοντα που υπαγορεύει η κάθε θρησκεία για τους πιστούς της (Πλατσίδου & Ηρακλή, 2011).
Eίναι γενικά αποδεκτό ότι η πίστη σε μια ανώτερη δύναμη βοηθά όσους έχουν να
αντιμετωπίσουν (ή τουλάχιστον να υπομένουν και να ανέχονται) τις δυσκολίες της ζωής
(Baumeister, 1991. Fichter, 1981. Πλατσίδου & Ηρακλή, 2011). Οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν
μια έμφυτη προδιάθεση να αναζητούν ένα βαθύτερο νόημα και ένα σκοπό για την ύπαρξή τους,
83

καθώς και έναν κώδικα πεποιθήσεων και αξιών που τους δίνει ψυχική δύναμη, τους στηρίζει και
καθοδηγεί τις πράξεις τους (Frankl, 1984). Η αίσθηση της παρουσίας μιας ανώτερης δύναμης
προσδίδει νόημα στη ζωή τους (Poloma & Pendleton,1990), ενώ μειώνει το αίσθημα άγχους που
προκαλούν οι αγχογόνες καταστάσεις (Cohen, 2002). Oι άνθρωποι τείνουν να διαμορφώνουν μια
σχέση ανάμεσα στο εγώ τους και το θεϊκό στοιχείο προς αναζήτηση παρηγοριάς και
καθοδήγησης, ενώ φαίνεται πως αντιμετωπίζουν τις προβληματικές καταστάσεις πιο
αποτελεσματικά όταν τις εντάσσουν στα «σχέδια του Θεού» (Ellison, 1991).
Φαίνεται ότι η θρησκευτικότητα (και όχι η πνευματικότητα) δίνει το φιλοσοφικό, ιδεολογικό
αλλά και το πρακτικό πλαίσιο για την εξοικείωση κάποιου με την έννοια του θανάτου, ως μέρος
της θρησκευτικής του κοσμοθεωρίας. Το άτομο τείνει να διαχειρίζεται καλύτερα την ψυχολογική
πίεση μιας αγχογόνας κατάστασης (π.χ. θάνατος), όταν αισθάνεται ότι θα την αντιμετωπίσει με
την υποστήριξη μιας ανώτερης οντότητας (Cohen, 2002. Kirkpatrick, 2005). Ο Baumeister
(1991) υποστηρίζει ότι τα θρησκευτικά νοήματα βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν
τις δοκιμασίες της ζωής. Μαζί του φαίνεται πως συμφωνούν οι Fichter (1981) και οι Lazarus και
Folkman (1984). Oι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το να εντοπίσει κάποιος το
βαθύτερο νόημα σε μια τραγωδία είναι πιθανό να αποτελέσει το κύριο βοήθημα στην επιτυχή
αντιμετώπιση της ίδιας της τραγωδίας, όπως για παράδειγμα διαμορφώνοντας τεχνικές (όπως
προσευχή, διαλογισμός, μελέτη θρησκευτικών κειμένων) που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν
το δυσάρεστο βίωμα. Η προσευχή, όπως και άλλες θρησκευτικές πρακτικές, μπορεί να βοηθήσει
το άτομο να αλλάξει τον τρόπο αξιολόγησης των συμβάντων της ζωής του (Ellison & Levin,
1998). Μέσω της προσευχής, οι προβληματικές καταστάσεις μπορούν να χαρακτηριστούν είτε
ως ευκαιρίες για πνευματική ανάπτυξη και για μάθηση, είτε ως μέρος ενός ευρύτερου «σχεδίου».
Επίσης, οι ερευνητές υποστηρίζουν και τη σημασία της αίσθησης αυτοελέγχου που μπορεί να
πηγάζει από τη θρησκευτική και την πνευματική πίστη. Μέσα από την αναζήτηση του
βαθύτερου νοήματος ενός αρνητικού συμβάντος, το άτομο μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο
αυτού του συμβάντος και να αντιμετωπίσει την επίπονη κατάσταση με πιο θετικούς όρους
(Condor, 1998. Pargament, 1997. Bandura, 1995).
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Η θρησκεία παρέχει συχνά ένα ανακουφιστικό πλαίσιο, καθώς η συμμετοχή σε μία κοινωνική
ομάδα άλλων πιστών προσφέρει ένα αντικειμενικό στήριγμα. Ο ιερέας, οι τελετουργίες, η
ταύτιση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συμβάλλουν στη στήριξη του ατόμου, ιδιαίτερα δε
ενός ατόμου που πενθεί. H ενεργή συμμετοχή σε θρησκευτικές δραστηριότητες φέρνει σε επαφή
τα άτομα με ένα κοινό σύστημα αξιών και αντιλήψεων, γεγονός που ενθαρρύνει τη δημιουργία
σχέσεων και αξιόπιστων κοινωνικών δεσμών που παρέχουν υποστήριξη σε αντίξοες καταστάσεις
όπως είναι η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου (Πλατσίδου & Ηρακλή, 2011).
Πιο συγκεκριμένα, στον εκπαιδευτικό χώρο διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν
υψηλά επίπεδα θρησκευτικότητας ήταν πιο δεκτικοί στην εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία
στήριξης του παιδιού που πενθεί, ενώ τους παρείχαν μια πιο κατάλληλη και δομημένη
καθοδήγηση (Eyzaguirre, 2007). Έτσι λοιπόν μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η θρησκευτικότητα
είναι ένας σημαντικός παράγοντας τόσο στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων του ίδιου του
εκπαιδευτικού για το θάνατο, όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στο παιδί που
πενθεί ή αντιμετωπίζει δυσκολίες. Έτσι, στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η θρησκευτικότητα
των εκπαιδευτικών ως παράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει την ετοιμότητα, τις στάσεις και τις
γνώσεις τους προκειμένου να συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής.
4.5.1.1.1. Η σχέση της θρησκευτικότητας με το φύλο
Ένας αξιόλογος αριθμός ερευνών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες, ειδικότερα
εκείνες που έχουν ασπαστεί το Χριστιανισμό, ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις
λατρευτικές πρακτικές της θρησκείας τους σε σχέση με τους άντρες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση
της Κάπα Research που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2005, το 94% των ερωτηθέντων
γυναικών απάντησε πως πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους
άνδρες ανέρχεται στο 88,5%. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες χαρακτηρίζονται από
μεγαλύτερη συχνότητα προσευχής, εκκλησιασμού και μελέτης θρησκευτικών συγγραμμάτων
(Loewenthal et al., 2002). Τέλος, διαπιστώθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε δίκτυα
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υποστήριξης που λειτουργούν υπό την αιγίδα θρησκευτικών ιδρυμάτων (Krause, Ellison &
Marcum, 2002).
Οι Loewenthal και συνεργάτες (2002) υποστηρίζουν ότι η συχνότερη ενασχόληση των
γυναικών με θρησκευτικές πρακτικές συνδέεται άμεσα με στερεότυπα που αφορούν το ρόλο τους
στον κοινωνικό ιστό. Από πολύ μικρή ηλικία, οι γυναίκες μαθαίνουν να αναλαμβάνουν ρόλους
παροχής φροντίδας (caretakers) και να νοιάζονται για τις ανάγκες των άλλων. Ως μητέρες,
αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών, μέρος της οποίας αποτελεί
και η θρησκευτική τους γαλούχηση.
Ακόμη, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η λιγότερο συχνή ενασχόληση των αντρών με τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα σχετίζεται με αντίστοιχα στερεότυπα που αφορούν τη
συμπεριφορά τους και το ρόλο τους στην κοινωνία. Στις περισσότερες κοινωνίες η αγωγή των
αγοριών περιλαμβάνει την απόκρυψη και συχνά την καταπίεση των συναισθημάτων τους.
Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες η ενασχόληση των αγοριών με
θρησκευτικές δραστηριότητες συνδέεται με αρνητικές προκαταλήψεις όσον αφορά το χαρακτήρα
και τις δυνατότητές τους, γεγονός που μπορεί να τα αποθαρρύνει από την εκδήλωση
θρησκευτικής συμπεριφοράς (Krause, Ellison & Marcum, 2002. McCartney & Hetrick, 2001).
4.5.1.2. Συναισθηματική νοημοσύνη
Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του συναισθήματος εστιάζει συχνά
στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο μιας εννοιολογικής
κατασκευής που ονομάστηκε συναισθηματική νοημοσύνη. Για την έννοια της συναισθηματικής
νοημοσύνης έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί (για εκτενή αναφορά, βλ.
Πλατσίδου, 2010). Σύμφωνα με τους Salovey & Mayer (1989, σελ.433), ο όρος αναφέρεται στην
«ικανότητα του ατόμου να παρακολουθεί τα συναισθήματα τα δικά του και των άλλων, να τα
διακρίνει, καθώς και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συνδέονται με αυτά προκειμένου να
καθοδηγεί τις σκέψεις και τις δράσεις του».
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Όλες οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την ερμηνεία της συναισθηματικής νοημοσύνης
την αντιμετωπίζουν ως μια σύνθετη έννοια, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από διαστάσεις
(ικανότητες, χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ιδιότητες) και αναφέρεται σε διάφορα πεδία της
ανθρώπινης φύσης, στον ένα ή στον άλλο βαθμό (γνωστικό δυναμικό, προσωπικότητα,
συμπεριφορά). Με βάση το πού εστιάζουν τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα μπορούν να
ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες (Πλατσίδου, 2010):
Μοντέλα ικανότητας: θεωρούν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια ικανότητα του νου που
έχει αντιστοιχίες, ως προς τη δομή και την οργάνωσή της, με τα άλλα είδη νοημοσύνης, τα οποία
αναφέρονται κυρίως σε γνωστικές ικανότητες. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το μοντέλο των
Mayer, Salovey & Caruso (1999).
Μοντέλα με πλαίσιο την προσωπικότητα: ερμηνεύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα
συνδυασμό από ικανότητες προσαρμογής, χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προδιαθέσεις. Ένα
τέτοιο είναι το μοντέλο του Bar-On (2000).
Μοντέλα επίδοσης: επιχειρούν να εξηγήσουν αλλά και να προβλέψουν την αποτελεσματικότητα
και την επίδοση κάποιου στην όποια ενασχόλησή του, με βάση τον τρόπο οργάνωσης των
συναισθηματικών, κοινωνικών και προσωπικών χαρακτηριστικών του. Παράδειγμα αυτής της
κατηγορίας είναι το μοντέλο του Goleman (1998).
Σύμφωνα με μια άλλη ταξινόμηση,τα θεωρητικά μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης,
τα διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα μοντέλα ικανότητας και τα μικτά μοντέλα, τα
οποία διαφοροποιούνται και ως προς τον τρόπο με τον οποίο μετρούν τη συναισθηματική
νοημοσύνη (Πλατσίδου, 2004). Τα πρώτα εφαρμόζουν την αντικειμενική μέτρηση της επίδοσης,
σύμφωνα με την οποία τα άτομα καλούνται να παραγάγουν λύσεις σε προβλήματα ή να δώσουν
απαντήσεις σε ερωτήσεις με συναισθηματικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, βαθμολογούνται
ανάλογα με την επιτυχία που σημείωσαν, με βάση αντικειμενικά, προκαθορισμένα κριτήρια,
όπως συμβαίνει και στα τεστ της γνωστικής νοημοσύνης. Στα μικτά μοντέλα, η αξιολόγηση της
συναισθηματικής νοημοσύνης γίνεται κυρίως με βάση την αντίληψη και την προσωπική
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εκτίμηση που έχουν γι’ αυτήν τα ίδια άτομα. Χρησιμοποιούν, δηλαδή, ερωτηματολόγια
αυτοαναφορών ή αναφορών άλλων προσώπων για να αξιολογήσουν τη συναισθηματική
νοημοσύνη κάποιου (Bar-On, 2000. Boyatzis, 2006).
Όπως αναφέρει η Πλατσίδου (2010), οι δύο μέθοδοι, η αντικειμενική μέτρηση και οι
αυτοαναφορές

(καθώς

και

οι

ετεροαναφορές),

αξιολογούν

διαφορετικές

όψεις

της

συναισθηματικής νοημοσύνης, εκ των οποίων άλλες σχετίζονται με χαρακτηριστικά γνωρίσματα,
άλλες με μαθημένες δεξιότητες και άλλες με εγγενείς, ίσως, ικανότητες ή προδιαθέσεις (Petrides
& Furnham, 2001. Zeidner, Matthews, Roberts & MacCann, 2003). Στην πραγματικότητα, οι δύο
αυτές μέθοδοι αντανακλούν δύο διαφορετικές εκφάνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η
μέθοδος της αντικειμενικής μέτρησης εκφράζει την αντικειμενική ή πραγματική (actual)
συναισθηματική νοημοσύνη και η μέθοδος των αυτοαναφορών την αντιληπτή (perceived)
συναισθηματική νοημοσύνη (Ciarrochi et al., 2000). Εναλλακτικά, οι Petrides και Furnham (2000,
2001) ονομάζουν την πρώτη «συναισθηματική νοημοσύνη ως ικανότητα» (ability EI) ή «ως
επεξεργασία πληροφοριών» (information-processing EI), και τη δεύτερη «συναισθηματική
νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα» (trait EI).
Η σχετική έρευνα έδειξε ότι οι δύο εκφάνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σε
σημαντικό βαθμό διακριτές, έχουν διαφοροποιημένα πρότυπα σχέσεων με παράγοντες ατομικών
διαφορών, όπως η ηλικία και το φύλο, καθώς και με ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας
και συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στην πρόβλεψη συμπεριφορών όπως η ακαδημαϊκή
επίδοση, η απόδοση στην εργασία, οι διαπροσωπικές σχέσεις κ.ά. (Austin, 2004. O’ Connor &
Little. 2003. Zeidner, Shani-Zinovich, Matthews & Roberts, 2005).
Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί αναλυτικά το μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso (1999)
διότι σε αυτό στηρίζεται το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η προσωπική
εκτίμηση των συμμετεχόντων για τη συναισθηματική νοημοσύνη τους, δηλαδή η αντιληπτή
συναισθηματική νοημοσύνη και όχι η αντικειμενική τους ικανότητα για συναισθηματική
νοημοσύνη. Σύμφωνα με τους Mayer, Salovey και Caruso (1999), η συναισθηματική νοημοσύνη
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είναι ένα είδος νοημοσύνης όπως ακριβώς και τα άλλα που περιγράφονται από τις διάφορες θεωρίες νοημοσύνης κι αναφέρονται κυρίως σε γνωστικές ικανότητες. Ορίζεται ως η ικανότητα για
τη διεξαγωγή μιας πολύπλοκης επεξεργασίας πληροφοριών, οι οποίες αφορούν σε ή
τροφοδοτούνται από συναισθήματα, για τη χρήση των αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας
για την καθοδήγηση της σκέψης ή της συμπεριφοράς (Mayer et al., 2008). Όπως αναφέρει η
Πλατσίδου (2010), οι ικανότητες που περιλαμβάνει το μοντέλο συστήνουν τέσσερις κλάδους, oι
οποίοι νοούνται ως σύνολα από διαστάσεις ικανοτήτων που αναφέρονται σε συναισθήματα. Οι
κλάδοι αυτοί περιλαμβάνουν διαφορετικές ικανότητες, βρίσκονται σε ιεραρχική διάταξη, από το
πιο θεμελιώδες ως το πιο σύνθετο σύνολο ικανοτήτων, και λειτουργούν με ενιαίο τρόπο,
συναποτελώντας το σύστημα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ακολουθεί μια συνοπτική
περιγραφή των τεσσάρων κλάδων και των βασικών ικανοτήτων που περιλαμβάνει ο καθένας από
αυτούς (Πλατσίδου, 2010):
(1)

Αντίληψη και αναγνώριση των συναισθημάτων: αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να

αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, τόσο τα δικά του όσο και των άλλων, που αποτυπώνονται
στην εξωλεκτική συμπεριφορά ενός ατόμου όπως στις εκφράσεις του προσώπου, τον τόνο της
φωνής, ακόμα και στα έργα τέχνης κ.ά. Βρίσκεται στη βάση του ιεραρχικού συστήματος που
αποτελούν οι κλάδοι της συναισθηματικής νοημοσύνης.
(2)

Αφομοίωση

(ή

ενσωμάτωση)

των

συναισθημάτων

στον

τρόπο

σκέψης

(ή

συναισθηματική διευκόλυνση της σκέψης): περιγράφει την ικανότητα που έχει κάποιος να
χρησιμοποιεί (να ανασύρει ή να παράγει) τα κατάλληλα συναισθήματα που διευκολύνουν τη
σκέψη και να μπορεί να αναλογίζεται με βάση αυτά. Πιο συγκεκριμένα, αυτός ο κλάδος
ικανοτήτων αφορά στην ικανότητα επεξεργασίας συναισθηματικών πληροφοριών (π.χ. «σήμερα
είμαι, χαρούμενος/η,..»), η οποία επηρεάζει αναλόγως τη γνωστική κατάσταση του ατόμου (π.χ.,
«...κι αυτό με κάνει να νιώθω ότι είμαι επαρκής ή ικανός/ή για να κάνω κάτι»), καθιστώντας έτσι
πιο πλούσια τη διαδικασία της σκέψης.
(3)

Κατανόηση των συναισθημάτων: περιλαμβάνει, την ικανότητα κατανόησης των

σύνθετων συναισθημάτων και των διαδοχικών συναισθηματικών αντιδράσεων, δηλαδή, πώς ένα
συναίσθημα πυροδοτεί κάποιο άλλο καιδιευκολύνει πολύ την κατανόηση των διαπροσωπικών
89

σχέσεων. Για να συμβεί αυτό, λαμβάνει χώρα μια γνωστική επεξεργασία των συναισθημάτων.
(4)

Διαχείριση των συναισθημάτων: αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης τόσο των

προσωπικών συναισθημάτων όσο και των άλλων ανθρώπων, με τρόπο ώστε να αντιλαμβάνεται
κανείς τι κρύβει πίσω του ένα συναίσθημα και να βρίσκει τους πιο κατάλληλους κάθε φορά
τρόπους για την διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων όπως είναι ο φόβος, η ανησυχία, ο θυμός,
η θλίψη. Πρόκειται για τον ανώτερο κλάδο του ιεραρχικού συστήματος της συναισθηματικής
νοημοσύνης.
Με βάση τα παραπάνω, ένα άτομο με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει τα εξής
χαρακτηριστικά (Mayer et al., 2004 στο Πλατσίδου, 2010): Γενικά, το άτομο αυτό μπορεί να
αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα εύκολα και με ακρίβεια, να τα χρησιμοποιεί για να τροφοδοτεί
τη σκέψη του, να τα κατανοεί και να τα διαχειρίζεται καλύτερα από ό,τι κάποιος με χαμηλότερη
συναισθηματική νοημοσύνη. Για το άτομο αυτό, η λύση συναισθηματικών προβλημάτων απαιτεί
λιγότερη γνωστική προσπάθεια. Επιπλέον, είναι πιθανό να έχει υψηλότερη λεκτική και
κοινωνική νοημοσύνη, ιδιαίτερα αν έχει υψηλή επίδοση στον τρίτο κλάδο του μοντέλου, την
κατανόηση των συναισθημάτων, να είναι πιο ανοικτός σε νέες εμπειρίες και να είναι ευχάριστος
(προσηνής). Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα επαγγέλματα που είναι πιθανότερο να ελκύουν
κάποιον με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι αυτά που σχετίζονται με τη
διδασκαλία/εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, και όχι εκείνα που αφορούν σε διοικητικές
ικανότητες και υπαλληλικά καθήκοντα. Στις κοινωνικές του σχέσεις, το άτομο με υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη είναι αρκετά ικανό, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ
μάλλον αποφεύγει τις αυτοκαταστροφικές ή αρνητικές συμπεριφορές (π.χ. κάπνισμα, υψηλή
κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες) και την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς τους
άλλους. Επίσης, είναι πιθανό να έχει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους οικείους του
και περισσότερες θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ιδιαίτερα αν έχει υψηλή επίδοση στη
διαχείριση συναισθημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν τάσεις
συμπεριφορών, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν όχι αυτόματα ούτε σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο,
αλλά εφόσον το άτομο επενδύσει την ανάλογη προσπάθεια για να τις καλλιεργήσει.
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Kάθε μια από τις εκφάνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης (αντιληπτή και αντικειμενική)
έχει διαφοροποιημένα πρότυπα σχέσεων με παράγοντες ατομικών διαφορών και άλλες
διαστάσεις της συμπεριφοράς. Στη συνέχεια θα περιγραφούν ξεχωριστά τα εμπειρικά δεδομένα
που αναφέρονται στην αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη διότι αυτή εξετάζεται στην
παρούσα έρευνα.
4.5.1.2.1. Η συναισθηματική νοημοσύνη σε σχέση με την ηλικία
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη εξελίσσεται με την πάροδο
της ηλικίας και πιο συγκεκριμένα αναπτύσσεται τουλάχιστον μέχρι τη μέση ηλικία και
επηρεάζεται θετικά από την εμπειρία και την άσκηση (Mayer et al., 1999). Ωστόσο, άλλες
έρευνες δεν έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζεται από την ηλικία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε από Έλληνες εκπαιδευτικούς της ειδικής
αγωγής (ηλικίας από 23 ως 56 ετών), διαπιστώθηκε ότι η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη
δε μεταβάλλεται σημαντικά με το πέρασμα της ηλικίας (Platsidou & Agaliotis, 2008).
4.5.1.2. 2. Διαφορές φύλου στη συναισθηματική νοημοσύνη
Η εμπειρική έρευνα επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τις λαϊκές αντιλήψεις όπου οι γυναίκες
εμφανίζονται πιο ευαίσθητες (και πιο ευαισθητοποιημένες) σε ό,τι αφορά τα συναισθήματά τους,
φροντίζοντας να συμβάλουν στη διαπροσωπική αρμονία και τη δημιουργία και διατήρηση μηανταγωνιστικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, σε αντίθεση με τους άνδρες που φέρονται ως πιο
ικανοί στη διαχείριση και τον έλεγχο των συναισθημάτων τους (Πλατσίδου, 2010). Τούτο
συνδέεται τόσο με τη μητρική τους αποστολή όσο και με τον τρόπο με τον οποίο
κοινωνικοποιούνται οι γυναίκες, ώστε να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα συναισθήματα και τις
διαπροσωπικές τους σχέσεις. Έχουν βρεθεί διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων σε
ορισμένες διαστάσεις της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης (Bar-On, 2000. Ciarrochi et
al, 2000. Petrides & Furnham, 2000).
Συγκεκριμένα, πολλά από τα ευρήματα που αφορούν στην αντιληπτή συναισθηματική
νοημοσύνη των ενήλικων ατόμων δείχνουν ότι οι γυναίκες υπερέχουν στην αναγνώριση, στην
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αντίληψη και στην κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων, στην ενσυναίσθηση, στην κοινωνική προσαρμογή και στη διαπροσωπική επικοινωνία. Οι άνδρες, από την άλλη, είναι πιο
καλοί στη διαχείριση συναισθημάτων, όπως το άγχος, προσαρμόζονται καλύτερα στις νέες
συνθήκες και είναι πιο θετικοί και αισιόδοξοι (Bar-On, 2000. Boyatzis & Sala, 2004). Επίσης, οι,
γυναίκες φαίνεται να έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό
γνώρισμα σε ό,τι αφορά στις κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες (Petrides & Furnham, 2000).
Τα παραπάνω, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκαν (τουλάχιστον όχι πλήρως) στην έρευνα που έγινε σε
Έλληνες εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής (Platsidou, 2010). Σε αυτή βρέθηκε ότι οι γυναίκες
είναι πιο ικανές, κατά την προσωπική τους εκτίμηση, στη διαχείριση συναισθημάτων των άλλων
ατόμων από ό,τι οι άνδρες συνάδελφοί τους. Όμως, δε βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των φύλων
στις προσωπικές εκτιμήσεις τους ως προς την αισιοδοξία/διαχείριση της διάθεσης, τη διαχείριση,
τη ρύθμιση και χρησιμοποίηση των προσωπικών συναισθημάτων τους.
Τέλος, πολλές έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη συνολική αντιληπτή
συναισθηματική νοημοσύνη από τους άνδρες (Bar-On. 2000. Schutte et al 1998). Αντίθετα, άλλες έρευνες δε συμφωνούν με τα παραπάνω ευρήματα, καθώς έδειξαν ότι δεν υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων στη συνολική αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη
(π.χ., Mayer et al, 1999. Petrides & Furnharn.2000. Platsidou, 2010).
4.5.1.2.3. Η συναισθηματική νοημοσύνη στην παρούσα έρευνα
Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σχολικό πλαίσιο αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας καθώς με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται το έδαφος για
την καλύτερη απόδοση των μαθητών και βελτίωση της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να εκτιμήσει καλύτερα τις ανάγκες των
μαθητών και να ανταποκριθεί σε αυτές τόσο μαζικά όσο και εξατομικευμένα. Μέσα από τη
φυσική και συναισθηματική εγγύτητα με τους μαθητές ο δάσκαλος είναι σε θέση να
δημιουργήσει επιπρόσθετα κίνητρα για μάθηση, καθώς και να αναπτύξει νέα μοντέλα μάθησης
και επικοινωνίας ανταποκρινόμενα στο δυναμικό των μαθητών.
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Πιο συγκεκριμένα, εμπειρικά δεδομένα έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλει
με διαφορετικό τρόπο στην πρόβλεψη συμπεριφορών όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις και η
διαχείριση δύσκολων καταστάσεων από την πλευρά του εκπαιδευτικού (Χατζηχρήστου, 2011β).
Η συναισθηματική νοημοσύνη εκτιμάται ότι σχετίζεται άμεσα με την ετοιμότητα του
εκπαιδευτικού να διαχειριστεί το πένθος ενός μαθητή, καθώς και μια προσωπική του απώλεια
(Austin, Shah, & Muncer, 2005). Με βάση τα παραπάνω στην παρούσα έρευνα μπορεί να
υποθέσει κανείς ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στον
τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός στο παιδί που πενθεί ή αντιμετωπίζει
δυσκολίες. Έτσι, στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η συναισθηματική νοημοσύνη των
εκπαιδευτικών ως παράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και
την επάρκειά τους να συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής.
4.5.1.3. Ενσυναίσθηση
Η ενσυναίσθηση είναι «η δυνατότητα κάποιου να κατανοεί και να συμμερίζεται τη νοητική,
συναισθηματική ή κατάσταση ζωής ενός άλλου ατόμου» (Πλατσίδου, 2010, σελ.170-171). Συχνά
περιγράφεται ως η ικανότητα κάποιου να μπαίνει στη θέση του άλλου ή να βλέπει τα πράγματα
μέσα από την προοπτική εκείνου. Η ενσυναίσθηση σχετίζεται συχνά (αλλά όχι απαραίτητα) με
τη συμπονετική συμπεριφορά ή την εκδήλωση αλληλεγγύης (Hoffman, 2000. Σταλίκας &
Χαμόδρακα, 2004).
Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα από το χώρο των επαγγελματιών της υγείας και της
εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης έχει θετικά αποτελέσματα στους ασθενείς και
στους μαθητές (Chan, 2004. Nikolaou &Tsaousis, 2002). Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να
υποθέσει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναπτυγμένη ενσυναίσθηση έχουν μεγαλύτερη
ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήματα και τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά που πενθούν
και να είναι πιο διαθέσιμοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του πένθους στη σχολική τάξη.
Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να (συν)εξετάσουμε το επίπεδο ενσυναίσθησης των
εκπαιδευτικών ως έναν παράγοντα που πιθανόν να επηρεάζει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση
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και την επάρκειά τους σε θέματα διαχείρισης πένθους στο σχολικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η
ενσυναίσθηση αφορά στην ικανότητα αντίληψης του τι αισθάνεται ένας άνθρωπος, καθώς και
στην ικανότητα να μοιράζεται τη συναισθηματική του κατάσταση, γεγονός που με τη σειρά του
ενισχύει την κατάλληλη ανταπόκριση στις διάφορες κοινωνικές συνθήκες (Cassels, Chan, Chung
& Birch, 2010). Για το λόγο αυτό ονομάζεται και διαπροσωπική ανταπόκριση ή ανταπόκριση σε
δύσκολες καταστάσεις. Αποτελεί μία πολυδιάστατη έννοια που συναποτελείται από γνωστικές
και συναισθηματικές συνιστώσες (Tello, Egido, Ortiz & Gandara, 2013). Η ενσυναίσθηση
περιλαμβάνει τρεις βασικές διαστάσεις: i) την αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων, ii) την
κατανόηση της διαφορετικής προοπτικής τους, και iii) τη συναισθηματική ανταπόκριση στην
έκφραση των συναισθημάτων τους (Tellο et al., 2013). Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία τη θεωρεί
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και της συναισθηματικής νοημοσύνης (Tellο et al., 2013).
Για την ερμηνεία της ενσυναίσθησης έχουν προταθεί πολλές θεωρητικές διαστάσεις, όπως για
παράδειγμα η ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων (Eisenberg, 2000), τα επίπεδα της
συμπόνοιας, (Batson et al., 2005), και η εκτιμώμενη ομοιότητα του ατόμου με τους άλλους (π.χ.,
Batson et al., 2005. Eklund et al., 2009). Στην παρούσα μελέτη ακολουθείται το μοντέλο του
Davis (1983). To μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις
διάφορες πλευρές της ενσυναίσθησης ως το συμπεριφορικό ρεπερτόριο κάποιου στην
παρατηρούμενη συμπεριφορά των άλλων (Davis, 1980, 1983). Συγκεκριμένα, οι τέσσερις
διαστάσεις είναι οι εξής: (1) Η ανάληψη της προοπτικής του άλλου ή γνωστική ενσυναίσθηση
(Perspective Taking), η οποία αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει και να
ταυτοποιεί τα συναισθήματα ενός ανθρώπου. (2) Η φαντασιακή ενσυναίσθηση (Fantasy)
αξιολογεί την ικανότητα των ατόμων να ταυτίζονται με τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές
πλασματικών χαρακτήρων (στον κινηματογράφο, στα βιβλία, κ.ο.κ.). (3) Tο ενσυναίσθητο
ενδιαφέρον ή σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση (Empathic Concern) αξιολογεί τα συναισθήματα
ενδιαφέροντος, ζεστασιάς και συμπάθειας του ατόμου προς άλλα άτομα. Επιπρόσθετα,
αναφέρεται στην τάση του ατόμου να βιώνει τα συναισθήματα των άλλων και να ανταποκρίνεται
στο άγχος τους με συμπόνια και κατανόηση (Cliffordson, 2001). Η αυταπάρνηση και ο
αλτρουισμός έχουν συνδεθεί με αυτήν την συναισθηματική ευαισθησία (Davis, 1983). (4) H
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ενσυναίσθητη ανησυχία ή ασύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση ή προσωπική ανησυχία (Personal
Distress) αναφέρεται στα συναισθήματα ανησυχίας και άγχους που βιώνει το άτομο ως
αντίδραση σε ακραίο άγχος που βιώνεται από άλλα άτομα σε διάφορα διαπροσωπικά πλαίσια
(Davis, Luce & Kraus, 1994). Το άτομο βιώνει το άγχος του άλλου ως δικό του επειδή δεν
μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά (Davis, 1983). Θεωρείται ότι η διάσταση αυτή συνδυάζει
γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία. Οι δύο πρώτες διαστάσεις αναφέρονται σε γνωστικούς
παράγοντες και οι δύο επόμενες αναφέρονται σε συναισθηματικούς παράγοντες.
4.5.1.4. Εργασιακές και προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών σχετικά με το
θάνατο και το πένθος
Είναι πιθανό η αξιοποίηση των προηγούμενων σχετικών με το θάνατο και το πένθος εμπειριών
των εκπαιδευτικών να είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ικανότητά τους να βοηθήσουν το παιδί
που θρηνεί. Στην προκειμένη περίπτωση η αξιοποίηση των σχετικών εργασιακών και
προσωπικών εμπειριών τους μπορεί να τους βοηθήσει στην εφαρμογή προγραμμάτων όπως η
Περιθανάτια αγωγή (Rosenberg, Jackson &Yeh, 1996. Wilmore, 1996).
Σύμφωνα με μια μελέτη (Bowie, 2000) ένα αξιόλογο ποσοστό των εκπαιδευτικών έχει βιώσει
στο εργασιακό του παρελθόν την εμπειρία του θανάτου. Περίπου το 90% του δείγματος είχε την
εμπειρία ενός θανάτου μέσα στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, το 87% είχε βιώσει την εμπειρία
θανάτου ενός μαθητή, το 87% είχε μαθητή που τραυματίστηκε σοβαρά και το 19% μαθητή που
έχασε το γονέα του. Όπως διαπιστώθηκε, αυτές οι εργασιακές εμπειρίες κινητοποίησαν τους
εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν και να ασχοληθούν με ζητήματα έκφρασης και διαχείρισης
πένθους.
Σημαντικές παράμετροι για την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής αποτελούν και οι προσωπικές εμπειρίες τους σχετικά με το
θάνατο. Έρευνες δείχνουν ότι εκπαιδευτικοί που έχουν βιώσει την απώλεια κάποιου αγαπημένου
τους προσώπου έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα της ενσυναίσθησης (Papadatou, Metallinou,
Hatzichristou & Pavlidi, 2002b). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα
(Papadatou, Metallinou, Hatzichristou & Pavlidi, 2002b. Κρυσταλλίδου, 2013), όσοι
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εκπαιδευτικοί είχαν προηγούμενες εμπειρίες σχετικά με το θάνατο και το πένθος στη ζωή τους,
δηλαδή

είχαν

βιώσει

προσωπικά

την

εμπειρία

της

απώλειας,

ήταν

περισσότερο

ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν βιώσει αντίστοιχες
εμπειρίες, ως προς τις αλλαγές που επιφέρει η απώλεια στη μαθησιακή ικανότητα και τη
συμπεριφορά του μαθητή. To εύρημα αυτό υποστηρίζεται και από ευρωπαϊκά δεδομένα (Lowton
& Higginson, 2003) σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί που είχαν βιώσει την εμπειρία της
απώλειας υποστήριζαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία της έκφρασης των συναισθημάτων από
το παιδί που πενθεί. Παρολαυτά, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τον εκπαιδευτικό που έχει
βιώσει μια προσωπική απώλεια να διερευνήσει τα συναισθήματά του σχετικά με το προσωπικό
του βίωμα πριν την εμπλοκή στη στήριξη ενός παιδιού που πενθεί, καθώς είναι δυνατό η
εμπειρία της απώλειας να παρεισφρείει στην επικοινωνία με το παιδί που πενθεί (Milton, 2004).
Επίσης, είναι δυνατό το ανεπεξέργαστο πένθος του εκπαιδευτικού να αποτελεί εμπόδιο για τη
στήριξη του μαθητή που αντιμετωπίζει μία απώλεια, μέσα από την αίσθηση της ανεπάρκειας που
βιώνει ο εκπαιδευτικός για την ικανότητά του να στηρίξει το παιδί που πενθεί (Papadatou,
Metallinou, Hatzichristou & Pavlidi, 2002a). Ορισμένοι εκπαιδευτικοί που έχουν παρόμοια
εμπειρία βιώνουν ανάμεικτα συναισθήματα λύπης, ενοχών και αβοηθησίας.
Τα ευρήματα που συνοψίστηκαν παραπάνω υποδηλώνουν ότι ο ρόλος προσωπικών και
εργασιακών εμπειριών των εκπαιδευτικών γύρω από το θάνατο μπορεί να είναι σημαντικός στο
πώς διαχειρίζονται το θέμα αυτό μέσα στη σχολική τάξη. Η συμπερίληψη αυτών των εμπειριών
στην παρούσα έρευνα μπορεί να συμβάλλει, παράλληλα με τους άλλους παράγοντες, στη μελέτη
για το πώς διαμορφώνεται η ετοιμότητα, η κινητοποίηση και η επάρκεια των εκπαιδευτικών στη
διαχείριση πένθους σε μαθητές που θρηνούν.
4.5.2.

Εργασιακοί παράγοντες

Το σχολικό περιβάλλον λειτουργεί ως μια κοινωνία μέσα στην οποία κάθε μέλος της
εντάσσεται και στους κόλπους της οποίας καλείται να μάθει κάποιους ρόλους και να αναλάβει
συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί μέλος του σχολείου, δηλαδή ενός
οργανωμένου κοινωνικού συνόλου, και το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται ο ρόλος του είναι
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ιδιαίτερα σημαντικός (Βέικου, Σιγανού & Παπασταμούλη, 2007). Κατά συνέπεια, ορισμένα
εργασιακά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμα στον τρόπο με τον οποίο
ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται πολύ σημαντικός για τους
μαθητές αναφορικά με ορισμένα θέματα, όπως η διαχείριση της απώλειας (Ράλλη, 2006).
Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε ορισμένους εργασιακούς παράγοντες, οι οποίοι θα
περιγραφούν αναλυτικά στις επόμενες ενότητες, που πιθανόν να επηρεάζουν την ετοιμότητα, την
κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών να αναλάβουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας
αγωγής στο σχολικό πλαίσιο. Πρόκειται για τη διερεύνηση της γενικότερης αντίληψης των
εκπαιδευτικών για τον παιδαγωγικό τους ρόλο και για τον ειδικό ρόλο τους απέναντι στο παιδί
που πενθεί, την προσωπική τους εκτίμηση για τις εσωτερικές και εξωτερικές δυσκολίες που
πιθανόν να έχει η υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής όπως και την αντιληπτή
θετική επίδραση της εφαρμογής ενός αντίστοιχου προγράμματος στα παιδιά.
4.5.2.1. Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για το γενικό τους ρόλο στην εκπαίδευση
Η έννοια του «ρόλου» αναφέρεται στο σύνολο των προσδοκιών και της αναμενόμενης
συμπεριφοράς ενός ατόμου το οποίο κατέχει μια θέση μέσα σε μια ομάδα (Τζελέπη-Γιαννάτου,
2008). Οι ρόλοι, κατά τους Tan et al. (2003), είναι ιδιαίτερα διακριτοί, μαθαίνονται σταδιακά και
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες θέσεις στην κοινωνία.
Παρόλα αυτά στην οριοθέτηση του ρόλου του εκπαιδευτικού υπάρχει ασάφεια διότι υπάρχουν
διαφορετικές εκτιμήσεις και ερμηνείες του ρόλου και του έργου τους. Όταν αναφερόμαστε στο
ρόλο των εκπαιδευτικών, εννοούμε τη θέση τους και τις συμπεριφορές που αυτή συνεπάγεται.
Πιο συγκεκριμένα, στο ρόλο των εκπαιδευτικών διαφαίνονται τρεις προσδιοριστικές διαστάσεις,
οι οποίες αφορούν στην επιστημονική κατάρτιση που συνδέεται με το γνωστικό αντικείμενο των
σπουδών, την παιδαγωγική κατάρτιση που συναρτάται με την εξειδίκευση των σπουδών και τη
διδακτική τους ικανότητα και επάρκεια που είναι συνέπεια τόσο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και της διδακτικής εμπειρίας τους (Van Driel & Berry, 2012).
Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα αντιμετωπίσουν όλες εκείνες τις υποχρεώσεις, οι
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οποίες είναι απόρροια του ρόλου τους, εξαρτάται από το νόημα και τη βαρύτητα που οι ίδιοι
δίνουν στο ρόλο τους καθώς και από την ίδια τη σχολική καθημερινότητα, στο πλαίσιο της
οποίας υλοποιείται ο ρόλος αυτός.
Όπως αναφέρει ο Ντούσκας (2005), ο ρόλος των εκπαιδευτικών προσδιορίζεται και
επαναπροσδιορίζεται από την επιστημονική του κατάρτιση, το νόημα και τη βαρύτητα που οι
ίδιοι του δίνουν, καθώς και από την ίδια τη σχολική πραγματικότητα στην οποία υλοποιείται. Ο
ρόλος αυτός προσδιορίζεται από τις συνειδητές ή ασυνείδητες προσδοκίες και απαιτήσεις όλων
των κοινωνικών ομάδων. Οι κοινωνικές αυτές ομάδες (μαθητές, γονείς, σύλλογοι, κοινή γνώμη,
συνδικαλισμός, διοίκηση, πολιτεία κ.λπ.) εξελίσσονται και μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα να
μεταβάλλεται και ο ρόλος των εκπαιδευτικών.
Ο τρόπος με τον οποίο κάθε εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται και υπηρετεί το ρόλο του μπορεί
να ενταχθεί σε μια από τις δύο κατηγορίες: ο παραδοσιακός και ο παιδαγωγικός ρόλος. Σύμφωνα
με τον παραδοσιακό ρόλο, ο διδάσκων έχει την αρμοδιότητα της διαμόρφωσης των κανόνων και
του προγράμματος. Οι μαθητές έχουν μια παθητική συμμετοχή ως προς τα καθήκοντα και τη
γενικότερη στάση τους μέσα στην τάξη. Ο τρόπος διδασκαλίας σχετίζεται κυρίως με την
αποστήθιση και την παθητική ακρόαση, καθώς και την εκμάθηση κανόνων και αρμοδιοτήτων
στα πλαίσια του σχολείου (Κατσιμάρδος, 2011). Ο εκπαιδευτικός που υιοθετεί τον παραδοσιακό
ρόλο διακρίνεται από δομές έμφορτες αυταρχισμού, έχει το ρόλο του μεταδότη της γνώσης και
των αξιών ως προς αυτό που προδιαγράφει το αναλυτικό πρόγραμμα, του δαδούχου, του
παντογνώστη, του πάνσοφου και της κινητής εγκυκλοπαίδειας (Παπάς, 1994. 1997). Ως
αξιολογητής, οφείλει να δίνει όλο το βάρος στην αξιολόγηση με γνώμονα το εξεταστικό –
βαθμολογικό – επιλεκτικό σύστημα που έχει καθιερωθεί. Επίσης ως διοικητικός, έχει την ανάγκη
να επιβλέπει συγκεκριμένες διοικητικές και υπηρεσιακές δραστηριότητες, ενισχύοντας
περισσότερο το ρόλο του ως εντολοδόχου υπαλλήλου (Μλεκάνης, 2005). Γενικότερα, ο ρόλος
του σχολείου ταυτίζεται με τη σχολική επίδοση και τη μετάδοση γνώσεων, ωστόσο εξίσου
σημαντική είναι και η ανάπτυξη του παιδιού στις διάφορες σφαίρες της λειτουργικότητας του,
όπως για παράδειγμα την κοινωνική, τη συναισθηματική και την ψυχική (Κωνσταντίνου, 1994).
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Ωστόσο, όπως πρεσβεύει ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού οι γονείς είναι υπεύθυνοι
και πρέπει να αναλάβουν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών τους ακόμα και όταν βιώνουν
δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι ο θάνατος αγαπημένου προσώπου, και ο εκπαιδευτικός πρέπει
να αναλάβει μόνο το γνωστικό κομμάτι των αναγκών των παιδιών (Giesecke, 1996. Παπάς,
1994, 1997). Η επικέντρωση στο συμβατικό ρόλο του σχολείου που αφορά στη μετάδοση και
διαμόρφωση του γνωστικού υπόβαθρου των παιδιών αποτελεί συνήθη πρακτική όταν ο
εκπαιδευτικός υιοθετεί τον παραδοσιακό ρόλο.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η εποικοδομητική/κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική υποστηρίζει
ότι ο εκπαιδευτικός που υιοθετεί τον παιδαγωγικό ρόλο απαλλάσεται από τον καθαρά
κυριαρχικό και απόλυτα ρυθμιστικό ρόλο, απομακρύνεται από τη μετωπική διδασκαλία και
προσανατολίζεται σε έναν ρόλο συντονιστικό, καθοδηγητικό, επικουρικό, εμψυχωτικό,
υποστηρικτικό και συμβουλευτικό, δουλεύοντας στο πλαίσιο μιας μορφής διδασκαλίας και
μάθησης με βάση τη συνεργατική έρευνα (Ματσαγγούρας, 1999, 2006, 2007. Gaonach &
Golder, 2003. ΥΠΕΠΘ- Π.Ι., 2005. Βαϊρινού, 2009β. Καζέλα, 2008. Αυγητίδου, 2009).
Πιο συγκεκριμένα ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού εκδηλώνεται με τους παρακάτω
τρόπους: α) οργανώνει και προτείνει μοντέλα διδασκαλίας προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες
ανάγκες των μαθητών του, β) παρακολουθεί και συμβάλει ενεργά στην πρόοδό τους με την
άμεση συμμετοχή των μαθητών, γ) προσφέρει στους μαθητές του ποικίλες μορφωτικές ευκαιρίες
και ερεθίσματα σε κατάλληλα και ποικιλόμορφα περιβάλλοντα, δ) ενισχύει τη σκέψη, το
στοχασμό, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, προσφέροντάς τους ρεαλιστικές και
πραγματοποιήσιμες εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, ε) προκαλεί την κοινωνική
επαφή ως πηγή μάθησης αλλά και εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν, με σκοπό την
αντιμετώπιση και λύση σύνθετων προβλημάτων, στ) προωθεί την κρίση και την αξιολόγηση από
τους ίδιους τους μαθητές της επιτυχίας του διδακτικού έργου καθώς και της μάθησής τους, ζ)
χρησιμοποιεί δυναμικούς και αντικειμενικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, η) διδάσκει
στους μαθητές προσωπικές και εναλλακτικές μορφές μάθησης, καθώς και στρατηγικές
προγραμματισμού και ελέγχου της μάθησης, θ) προτείνει εργασίες και δραστηριότητες που να
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συνδέουν τα διάφορα μαθήματα με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν καθώς και με τα νέα
αντικείμενα διδασκαλίας, προωθώντας έτσι τη μεταφορά της γνώσης και, επίσης, να αποσύρεται
σταδιακά και με διακριτικότητα από το έργο του για να αφήνει περιθώρια ελευθερίας στους
μαθητές ενισχύοντας την αυτονομία τους και ι) υποστηρίζει τους μαθητές του σε γνωστικό και
ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.
Οι μεταβολές της κοινωνίας, και κατ΄επέκταση και του σχολείου, όπως αναφέραμε και
παραπάνω, μετάλλαξαν το ρόλο του εκπαιδευτικού και διαμόρφωσαν μια άλλη αντίληψη για το
ρόλο αλλά και το έργο του εκπαιδευτικού, η οποία ενισχύεται και με τη θεώρηση του
εκπαιδευτικού έργου ως κοινωνικού ρόλου. Συνεπώς ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναλάβει τον
παιδαγωγικό του ρόλο γιατί έτσι προωθείται η κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη αλλά και η
παροχή βοήθειας και στήριξης των μαθητών. Άλλωστε, ο ρόλος αυτός καθορίζεται και από το
Νόμο 1566/85 του ΥΠΕΠΘ: «Ο σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών».
Ακόμη, ο εκπαιδευτικός οφείλει να υιοθετήσει τον παιδαγωγικό ρόλο με διαστάσεις
συμβουλευτικής στο σχολείο, αναπτύσσοντας σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες όπως:
ενσυναίσθηση, γνησιότητα και αυθεντικότητα, ανάπτυξη ειλικρινούς διαπροσωπικής σχέσης,
ενεργητική ακρόαση και εκτίμηση και αποδοχή του μαθητή γιατί: (α) ένας σχετικά υψηλός
αριθμός

μαθητών

φαίνεται

να

αντιμετωπίζει

διάφορα

«προσωπικά»

προβλήματα,

συμπεριλαμβανομένων και του πένθους, στο σχολείο (Mπίμπου, 2001), (β) η παιδική θλίψη
επηρεάζεται σημαντικά από την ποιότητα υποστήριξης που τα παιδιά λαμβάνουν κατά τη
διαδικασία του πένθους (Cullinan, 1990. Βowie, 2000. Holland, 2008. Corr & Balk, 2010) και
(γ) το σχολείο οφείλει να συμπληρώνει και να ολοκληρώνει την Περιθανάτια αγωγή που ξεκινάει
στην οικογένεια και να αναπτύσσει μια γόνιμη επικοινωνία οικογένειας – σχολείου
(Χατζηνικολάου, 2008. Χατζηχρήστου, 2008β).
Ο ρόλος του δασκάλου είναι σημαντικός, καθώς τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια όταν
λαμβάνουν φροντίδα από άτομα που ανήκουν στο οικείο περιβάλλον τους (Fyhr, 2003). Η
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αναντικατάστατη θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη, εφόσον ο ίδιος
αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως παιδαγωγικό και όχι ως παραδοσιακό, τον καθιστά αναπόσπαστο
μέρος της καθημερινότητας των μαθητών και πιο ειδικά στην παροχή φροντίδας που χρειάζεται
ένας μαθητής όταν βιώνει μια απώλεια.
Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής,
όπως και η κινητοποίηση αλλά και η επάρκειά τους σε ζητήματα έκφρασης του πένθους,
φαίνεται να σχετίζονται θετικά με την ανάληψη ρόλου συμβούλου από μέρους των
εκπαιδευτικών γιατί ο παιδαγωγικός ρόλος οδηγεί σε μια διαδικασία μάθησης σε ανθρωπιστικό
πλαίσιο και συνάδει με τις πιο σύγχρονες απόψεις της συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα, ο
παιδαγωγικός ρόλος υποστηρίζεται πλέον έντονα και στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών για την προσχολική αλλά και τη δημοτική εκπαίδευση. Όλα τα παραπάνω συμφωνούν
με τις απόψεις των Kοσμόπουλου και Μουλαδούδη (2003), Γκούβρα, Κυρίδη και Μαυρικάκη
(2003), Lowton και Higginson (2003), Sander και Ziebertz (2006), που υποστηρίζουν ότι είναι
έκδηλη η ανάγκη να μπορούν και οι εκπαιδευτικοί στο σύγχρονο σχολείο να βοηθήσουν το ίδιο
το παιδί να αποδεχτεί όλα τα συναισθήματα που προκαλούν οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνει
και, παράλληλα, να εισαγάγουν και την υπόλοιπη τάξη σε αυτόν τον υποστηρικτικό ρόλο.
Συμπερασματικά, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος
(Mπρούζος, 2009) λόγω της πολυπλοκότητας των επιμέρους ρόλων, των συγκρούσεων και
αντιθέσεων που δημιουργούνται, ιδίως σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς
προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κρίσεων όπως είναι ένα περιστατικό θανάτου.
Ο ρόλος (παραδοσιακός ή παιδαγωγικός) που οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν μέσα στο σχολικό
πλαίσιο εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα διότι είναι πιθανό ότι επιδρά στην ετοιμότητα, στην
κινητοποίηση και στην επάρκειά τους να διαχειριστούν ένα περιστατικό πένθους και
κατ΄επέκταση να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Μπορούμε να
υποθέσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν τον κλασικό - παραδοσιακό ρόλο δύσκολα
εμπλέκονται σε ένα περιστατικό παιδιού που βιώνει την απώλεια και είναι πιθανόν αυτή τους η
στάση να επηρεάζει αρνητικά και την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα
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διαχείρισης πένθους στο σχολικό πλαίσιο, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που υιοθετούν
τον παιδαγωγικό - σύγχρονο ρόλο.
4.5.2.2. Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον ειδικό τους ρόλο στη διαχείριση
πένθους στη σχολική τάξη
Ο ειδικός ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους αναφέρεται στον τρόπο με τον
οποίο διαχειρίζονται την απώλεια ενός μαθητή που πενθεί. Στη συγκεκριμένη έρευνα ο ειδικός
ρόλος των εκπαιδευτικών εξετάστηκε με βάση τρεις επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο
με τον οποίο ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στην απώλεια στο σχολικό πλαίσιο. Οι κατηγορίες
αυτές είναι (α) η γνωστική διαχείριση, δηλαδή το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να
διαχειριστούν με εξωτερικά μέσα (επίσκεψη ενός ψυχολόγου ή μειωμένες προσδοκίες στα
γνωστικά μαθήματα του παιδιού που πενθεί) το πένθος ενός μαθητή χωρίς να επενδύουν
συναισθηματικά, (β) η προσωπική εμπλοκή, δηλαδή η συναισθηματική επένδυση, εμπλοκή και
στήριξη των εκπαιδευτικών στο θρήνο ενός μαθητή και (γ) η αποσιώπηση ενός περιστατικού
θανάτου ενός μαθητή, το να αρνούνται δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν την απώλεια
στα πλαίσια της σχολικής τάξης και να συνεχίζουν κανονικά το μάθημά τους.
Το αν οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τον παιδαγωγικό ή τον παραδοσιακό ρόλο επηρεάζει άμεσα
και την προτίμηση του ειδικού ρόλου που θα αναλάβουν ως προς τη διαχείριση μιας απώλειας
που βιώνει ένας μαθητής. Εφόσον ο παιδαγωγικός ρόλος περιλαμβάνει αμοιβαιότητα, στήριξη
και συναισθηματική αλληλεπίδραση με τους μαθητές ξεφεύγοντας από την οριοθετημένη
μετάδοση των γνώσεων, είναι πιο πιθανό να σχετίζεται και με την προσωπική εμπλοκή των
εκπαιδευτικών στο πένθος ενός μαθητή. Αντίθετα, η υιοθέτηση του παραδοσιακού ρόλου, ο
οποίος συνδέεται αμιγώς με τη μετάδοση γνώσεων και την τήρηση του σχολικού προγράμματος
είναι πιο πιθανό να σχετίζεται με τη γνωστική διαχείριση και την αποσιώπηση και κατ΄επέκταση
άρνηση διαχείρισης του πένθους ενός μαθητή.
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4.5.2.3. Δυσκολίες στην υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής
Τα προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής αφενός εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τους
εκπαιδευτικούς στη διαχείριση της έννοιας του θανάτου και στη στήριξη ενός μαθητή που
πενθεί, αφετέρου αποτελούν μια σημαντική εμπειρία για τους μαθητές προκειμένου να λύσουν
πιθανές απορίες, να εκφράσουν ανησυχίες και να συζητήσουν για θέματα που πιθανά τους
προβληματίζουν. Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί όταν εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής αναφέρονται σε δύο
διαφορετικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, η μία διάσταση αφορά γενικά τα μέσα διαχείρισης
πένθους (εξωτερικές δυσκολίες) που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναταπεξέλθουν
στην υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής (π.χ., εκπαιδευτικό υλικό, συμβουλευτική
βοήθεια από ειδικούς, βιβλιογραφία κλπ.). Η δεύτερη διάσταση αφορά την προσωπική
αναστολή των εκπαιδευτικών (εσωτερικές δυσκολίες) για την υλοποίηση ενός τέτοιου
προγράμματος (π.χ. αντίδραση παιδιών, αντίδραση γονέων).
Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η υπόθεση ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές δυσκολίες
υλοποίησης που έχει ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής, όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την
επάρκειά τους για την εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής.
4.5.2.4. Η αντιληπτή θετική επίδραση της εφαρμογής προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής στα παιδιά
Στο διεθνή χώρο, μελέτες (Dunn, 2006. Holland, 2008) επιβεβαίωσαν τις θετικές συνέπειες που
βιώνουν οι μαθητές από την εφαρμογή της Περιθανάτιας αγωγής. Ωστόσο η έρευνα σχετικά με
τη διαχείριση του θανάτου στα πλαίσια της Περιθανάτιας αγωγής είναι σημαντικό να συνεχιστεί
και να συμπεριλάβει και άλλες μεταβλητές οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί, όπως για
παράδειγμα πώς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την επίδραση της εφαρμογής ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στην ψυχική, κοινωνική και σωματική υγεία των παιδιών.
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Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η υπόθεση ότι η επίδραση που έχει η υλοποίηση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής, όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί,
αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος. Είναι
εύλογο ότι οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν στη θετική επίδραση μιας παρέμβασης στην τάξη για
το πένθος και την απώλεια θα έχουν μεγαλύτερα κίνητρα να την υλοποιήσουν. Αντίθετα, οι
εκπαιδευτικοί που δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων δεν θα
επιθυμούν να υλοποιήσουν τέτοια προγράμματα.
4.6.

Δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία των εκπαιδευτικών

Η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των δημογραφικών και υπηρεσιακών μεταβλητών στις
μεταβλητές της ετοιμότητας, της κινητοποίησης και της επάρκειας κρίνεται σημαντική
προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Εξετάσαμε δύο κατηγορίες στοιχείων
των εκπαιδευτικών τα ατομικά - προσωπικά και τα υπηρεσιακά τους χαρακτηριστικά που
αναλύονται παρακάτω.
4.6.1. Ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών
Το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές και η οικογενειακή κατάσταση είναι παράγοντες που ίσως
επηρεάζουν τα κίνητρα που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση ενός προγράμματος
για την Περιθανάτια αγωγή (Schepens, Aelterman & Vlerick, 2009). Παρόλα αυτά, στη σχετική
βιβλιογραφία δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα που να εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των
δημογραφικών παραγόντων και της ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών στο μαθητή που πενθεί.
Έτσι, στην ενότητα αυτή θα συνοψιστούν εκείνα τα ευρήματα που αφορούν στο πώς τα άτομα
διαχειρίζονται γενικότερα δύσκολες και αγχογόνες καταστάσεις, όπως είναι ο θάνατος και το
πένθος.
To φύλο είναι πιθανόν να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιμετωπίζει
καταστάσεις όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Μεγάλος αριθμός ερευνών σχετικά
με την επίδραση του φύλου στη χρήση στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων
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επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι
οι γυναίκες, κάθε φορά που καλούνται να διαχειριστούν μια αγχογόνο κατάσταση, επιλέγουν πιο
παθητικές και εστιασμένες στο συναίσθημα στρατηγικές, ενώ επιδιώκουν συχνότερα την επαφή
με τους άλλους και τη συναισθηματική έκφραση (Besevegis, 1995. Tamres et al., 2002). Oι
άντρες, από την άλλη, προτιμούν να επιλύουν μόνοι τους τα προβλήματα και αποφεύγουν την
αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης (Boekaerts, 1996. Hampel & Petermann, 2005). Τα
παραπάνω επιβεβαιώνουν και οι Brodzinsky, Elias, Steiger, Simon, Gill και Hill (1992), που
αναφέρουν ότι οι γυναίκες, γενικότερα, αναζητούν πηγές βοήθειας και κοινωνικής υποστήριξης
και χρησιμοποιούν περισσότερο στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων γνωστικής αποφυγής,
κοινωνικής υποστήριξης, απομόνωσης του προβλήματος και παραίτησης σε σύγκριση με τους
άντρες. Η μελέτη της Κρυσταλλίδου (2013) δείχνει ότι το φύλο σχετίζεται με το φόβο θανάτου
στους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερο φόβο για το θάνατο
τόσο των άλλων όσο και του εαυτού τους, συγκριτικά με τους άντρες εκπαιδευτικούς.
Επιπρόσθετα, σε σχέση με τη διαχείριση του πένθους στη σχολική τάξη, διαπιστώθηκε ότι οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευαισθησία τις επιδράσεις της απώλειας στις
ακαδημαϊκές επιδόσεις του μαθητή (Papadatou, Metallinou, Hatzichristou & Pavlidi, 2002a). Οι
άντρες, από την άλλη, αισθάνονται περισσότερη άνεση στο να συζητήσουν το γεγονός του
θανάτου με τους μαθητές τους (McGovern & Barry, 2000. Κρυσταλλίδου, 2013). Υπάρχει,
ωστόσο, και μια σειρά ερευνών (Αltshuler & Ruble,1989. Spiritoetal, 1991. Terry, 1994), οι
οποίες δεν αναφέρουν την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς την ευαισθησία για
τις επιδράσεις της απώλειας στο παιδί αλλά και την άνεση να συζητήσουν ένα τέτοιο θέμα.
Ένας άλλος ατομικός δημογραφικός παράγοντας που εξετάζεται στην παρούσα έρευνα, ο
οποίος πιθανόν να επηρεάζει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των
εκπαιδευτικών να στηρίξουν ένα παιδί που πενθεί αλλά και να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής, είναι η ηλικία. Φαίνεται πως οι φοβίες των ανθρώπων απέναντι στο
θάνατο συνήθως αλλάζουν με την πάροδο της ηλικίας. Αυτό υποστηρίζεται και από μια
πρόσφατη μελέτη (Κρυσταλλίδου, 2013) σύμφωνα με την οποία οι νεότεροι εκπαιδευτικοί έχουν
μεγαλύτερο φόβο θανάτου των άλλων και του δικού τους συγκριτικά με τους μεγαλύτερους σε
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ηλικία συναδέρφους τους. Είναι σημαντικό όμως να διερευνηθεί παράλληλα η αλληλεπίδραση
της ηλικίας με το φύλο στο φόβο του θανάτου, κάτι που δεν διευκρινίζεται από την ερευνήτρια.
Ένας άλλος ατομικός δημογραφικός παράγοντας που εξετάζεται στην παρούσα έρευνα, που
πιθανόν να επηρεάζει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών να
στηρίξουν ένα παιδί που πενθεί αλλά και να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας
αγωγής, είναι ο τόπος καταγωγής τους. Παρ’ όλες τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του τελευταίου
αιώνα στις αγροτικές και στις αστικές κοινωνίες, ο τόπος καταγωγής ενδεχομένως να παίζει
σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της έννοιας του θανάτου. Στις αγροτικές κοινωνίες, ο θάνατος
φαίνεται πως εξακολουθεί να είναι πιο κοντινός στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων (Benoliel
& Degner, 1995), γιατί οι τελετές του θανάτου αποτελούν ακόμη κοινωνικό γεγονός, ενώ η
θανάτωση οικόσιτων ζώων είναι ανάγκη επιβίωσης. Αντίθετα, στο νέο περιβάλλον των πόλεων,
όπως αναπτύχθηκε τον τελευταίο αιώνα, η κοινωνική απομόνωση των ανθρώπων που οδεύουν
στο θάνατο λιγόστεψαν τις εμπειρίες θανάτου των ενηλίκων αλλά κυρίως των παιδιών. Η σιωπή
γύρω απ’ το θάνατο είναι πλέον γενικευμένη κοινωνική πρακτική. Η Benolier (1998, σελ. 20)
αναφερόμενη στο θέμα λέει ότι «στο νέο περιβάλλον της αστικο-βιομηχανικής κοινωνίας της
πόλης, ο θάνατος και η θνησιμότητα γίνονται εμπειρίες και καταστάσεις που διαδραματίζονται όλο
και πιο μακριά από το μέσο άνθρωπο σε περιβάλλοντα, όπως νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία,
τόσο στο χωριό όσο και στην πόλη. Ο διαχωρισμός αυτών που πεθαίνουν από τους ζωντανούς
στερεί τους νεότερους από την κοινωνική βοήθεια για την εξοικείωσή τους με την πραγματικότητα
του θανάτου». Έτσι, έχει δημιουργηθεί αυτό που μερικοί ονομάζουν μια κοινωνία που αρνείται
το θάνατο (Νίλσεν & Παπαδάτου, 1999). Κι αυτό συμβαίνει με την κοινωνική απομόνωση των
ανθρώπων που οδεύουν προς το θάνατο είτε αυτοί είναι βαριά άρρωστοι είτε ηλικιωμένοι. Η
φροντίδα των αρρώστων στα τελευταία στάδια της ζωής τους δεν είναι πια «θέμα της
οικογένειας» αλλά ανήκει στους ειδικούς, δηλαδή σε πολύπλοκα και απρόσωπα συστήματα
(Engel, 1964, Μoller, 1990). Η μη εξοικείωση των νέων με την πραγματικότητα του θανάτου
τους οδηγεί έτσι ώστε η ιδέα και μόνο του δικού τους θανάτου ή του θανάτου γενικά να τους
γεμίζει με πολύ μεγάλο άγχος (Genolier & Degner, 1995) με αποτέλεσμα να έχουν πολλούς
ενδιασμούς στο να συμμετέχουν στη διαχείριση πένθους όταν τους ζητηθεί.
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Συμπερασματικά, στην παρούσα έρευνα θα ελεγχθεί η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που
προέρχονται από αγροτικές περιοχές είναι πιθανόν να σχετίζονται θετικότερα με την
κινητοποίηση και την ετοιμότητά τους στη διαχείριση πένθους παιδιών που θρηνούν και την
πραγματοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στο σχολικό τους πλαίσιο, σε
σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς από αστικές περιοχές.
Στην παρούσα έρευνα διερευνάται και η ενδεχόμενη επίδραση της οικογενειακής κατάστασης
και των σπουδών τους στην εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής. Στη
βιβλιογραφία δεν υπάρχουν μελέτες που να διερευνούν τη σχέση των ανωτέρω παραμέτρων με
την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν ένα
πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Για το λόγο αυτό κρίνεται σημαντική η μελέτη του πώς
επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.
4.6.2.

Υπηρεσιακά στοιχεία των εκπαιδευτικών

Είναι πιθανόν η ετοιμότητα, η κινητοποίηση και η επάρκεια των εκπαιδευτικών να
ασχοληθούν με τη διαχείριση πένθους ενός παιδιού που θρηνεί και κατ΄επέκταση και να
συμμετάσχουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στην τάξη να
επηρεάζεται από χαρακτηριστικά που αφορούν το επάγγελμά τους όπως η προηγούμενη
συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης που είχαν ως αντικείμενο τη διαχείριση του
πένθους ή την κατανόηση της έννοιας του θανάτου και η ικανοποίησή τους από την επιμόρφωση,
ο αριθμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που πραγματοποίησαν στο σχολείο τους, ο αριθμός
προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής που υλοποίησαν στην τάξη τους, η προϋπηρεσία, ο τόπος
εργασίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης όπου εργάζονται.
Συγκεκριμένα, ένας σημαντικός υπηρεσιακός παράγοντας που εξετάστηκε στην παρούσα
έρευνα είναι η προηγούμενη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης που
είχαν ως αντικείμενο τη διαχείριση του πένθους ή την κατανόηση της έννοιας του θανάτου.
Μέσα από την επιμόρφωση αποκτούν στάσεις και γνώσεις που βοηθούν το παιδί να
αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις όπως είναι η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Οι
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περισσότεροι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται πως χρειάζονται επιπρόσθετη επιμόρφωση και στήριξη
προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια γνώσεων, ικανοτήτων και αίσθηση αυτεπάρκειας
στο μαθητή που βιώνει μια σημαντική απώλεια στη ζωή του (Cullinan, 1990, Reid & Dixon,
1999. Reid, 2002. Τracey & Holland, 2008). Όπως καταδεικνύουν τα ερευνητικά ευρήματα
(Kearney & Durand, 1992. Osborne & Dimattia, 1994. Cohen & Mannarino, 2011), ο
παράγοντας της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις γύρω από ζητήματα
Περιθανάτιας αγωγής αποτελεί επιτακτική ανάγκη και μάλιστα υποχρεωτική, έτσι ώστε να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένοι για να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη στις ανάγκες
των μαθητών. Στην έρευνά τους, οι McGovern και Barry (2000) εξέτασαν τη γνώση, τις στάσεις
και τις απόψεις Ιρλανδών εκπαιδευτικών για το θέμα του θανάτου. Υποστηρίζουν ότι η
εκπαίδευση για το θάνατο πρέπει να συμπεριληφθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και να
εφαρμοστούν προγράμματα πρόσθετης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα του
θανάτου. Μάλιστα θεωρούν ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί με πολύχρονη εργασιακή εμπειρία
απαιτείται να έχουν γνώση και εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες ζωής (Gallagher, Malone,
Gleghorne & Helms, 1997).
Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε αν η επιμόρφωση επηρεάζει την ετοιμότητα, την
κινητοποίηση και την επάρκειά τους να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής.
Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η ικανοποίηση που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί από τις
επιμορφώσεις που συμμετέχουν όταν οργανώνονται από διάφορους φορείς. Μπορούμε να
υποθέσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση ή που δεν έμειναν
ικανοποιημένοι από το επίπεδο της επιμόρφωσης πάνω σε θέματα διαχείρισης πένθους δύσκολα
θα εμπλέκονται σε ένα περιστατικό παιδιού που βιώνει την απώλεια και είναι πιθανόν να
επηρεάζει αρνητικά και την ετοιμότητα, την κινητοποίηση αλλά και την επάρκειά τους να
συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης πένθους στο σχολικό πλαίσιο, σε αντίθεση με τους
εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί σε αντίστοιχα θέματα και έμειναν ικανοποιημένοι από
την επιμόρφωση αυτή.
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Επίσης, άλλοι δύο σημαντικοί υπηρεσιακοί παράγοντες είναι ο αριθμός προγραμμάτων
Αγωγής Υγείας με γενικά θέματα ψυχικής υγείας και ο αριθμός προγραμμάτων Περιθανάτιας
αγωγής που έχουν υλοποιήσει οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους
υπηρεσίας. Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών μέσα από τα προγράμματα Αγωγής Υγείας με
θέματα ψυχικής υγείας (διαχείριση συναισθημάτων, ανάπτυξη ενσυναίσθησης κ.άλ.) και κυρίως
με Περιθανάτια προγράμματα θα τους δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουν και τις απαιτούμενες
γνώσεις (π.χ. αλλαγές στη σχολική απόδοση και στη συμπεριφορά του παιδιού που πενθεί) αλλά
και δεξιότητες (π.χ. έκφραση συναισθημάτων) πάνω στα ζητήματα διαχείρισης πένθους.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η διενέργεια προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής στις χώρες
που εφαρμόστηκε είχε θετικές επιδράσεις στους μαθητές (Holland, 2003), ενώ παράλληλα
αύξησε την επάρκεια που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη στήριξη του μαθητή που πενθεί.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας με θέμα την Ψυχική Υγεία αλλά και πρόγραμμα πάνω σε θέματα θανάτου και πένθους θα
εμπλέκονται πιο ενεργά σε ένα περιστατικό παιδιού που βιώνει την απώλεια και είναι πιθανόν να
έχουν περισσότερη ετοιμότητα, κινητοποίηση αλλά και επάρκεια να συμμετάσχουν σε ένα
πρόγραμμα διαχείρισης πένθους στο σχολικό πλαίσιο, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που
δεν έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα.
Ένας άλλος σημαντικός υπηρεσιακός παράγοντας είναι η προϋπηρεσία που έχουν οι
εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα (Παπαδάτου & Μεταλληνού, 2004), οι
εκπαιδευτικοί

με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, και συγκεκριμένα με περισσότερα από

δεκαεννιά έτη εργασιακής εμπειρίας στο σχολείο, αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στη σχολική
απόδοση και στη συμπεριφορά του παιδιού που πενθεί καλύτερα σε σύγκριση με τους
εκπαιδευτικούς που έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσίας.
Η βαθμίδα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, η οποία διαμορφώνει τόσο το σχολικό πρόγραμμα
όσο και τις προτεραιότητες που θέτουν στα πλαίσια του ρόλου τους, είναι πιθανό να
διαφοροποιεί το κατά πόσο είναι δεκτικοί στο να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας
αγωγής και να στηρίξουν το μαθητή που πενθεί. Στην έρευνα της Παπαδάτου (Papadatou et al.,
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2002α) οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν πιο ευαισθητοποιημένοι στο πένθος
ενός μαθητή από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα μελέτη
εξετάζεται το αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς ως προς την
ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια στην εφαρμογή ενός προγράμματος
Περιθανάτιας αγωγής.
Επιπλέον, ο τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα ο τόπος που βρίσκεται το
σχολείο, ενδέχεται να επηρεάζει την εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και για
αυτόν τον λόγο συμπεριλήφθηκε στις μεταβλητές της έρευνας.
Συνεπώς, μέσα από την εκτίμηση των παραγόντων που συνδέονται με τη δυνατότητα
εφαρμογής των εκπαιδευτικών για την Περιθανάτια αγωγή, καθίσταται εφικτή και η διενέργεια
εκπαίδευσης και παρεμβάσεων που εστιάζουν στα εμπόδια εφαρμογής της.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα ακολουθήσει η περιγραφή της εμπειρικής έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

Στόχοι της έρευνας

Στην ελληνική βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε μία έλλειψη στη διερεύνηση των παραγόντων που
επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στο να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Γι΄
αυτό στην παρούσα έρευνα κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθούν οι μεταβλητές που επηρεάζουν
την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση
πένθους παιδιών και την υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής. Η διερεύνηση
αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής στη χώρα μας.
Για να συνεισφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση, η παρούσα έρευνα έθεσε τους παρακάτω
γενικούς στόχους:
Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει το βαθμό ετοιμότητας, κινητοποίησης και
επάρκειας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όπως τις
αντιλαμβάνονται οι ίδιοι) για (α) να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα απώλειας και πένθους ή και (β) να
εμπλακούν ενεργά στην υποστήριξη ενός παιδιού που έχει βιώσει το θάνατο αγαπημένου
προσώπου, στο σχολικό πλαίσιο.
Ο δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει πώς ορισμένοι παράγοντες και οι
επιμέρους διαστάσεις τους εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν ώστε να προβλέπουν την ετοιμότητα,
την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαχείρισης πένθους. Οι
παράγοντες αυτοί είναι:
(α) Προσωπικοί παράγοντες όπως η θρησκευτικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η
ενσυναίσθηση και οι εμπειρίες πένθους προσωπικές και εργασιακές.
(β) Εργασιακοί παράγοντες όπως η αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού, η αντίληψη του
ειδικού ρόλου τους κατά τη διαχείριση πένθους στην τάξη, οι αντιληπτές δυσκολίες στην
υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και η εκτιμώμενη θετική επίδραση της
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εφαρμογής ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά, όπως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί
την εκτιμούν. Κάποιοι από τους υπό εξέταση παράγοντες βασίζονται στα ευρήματα των
Papadatou et al (2002a) και Χατζηνικολάου & Αναγνωστοπούλου (2010).
(γ) Δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο
τόπος καταγωγής και το επίπεδο σπουδών, και υπηρεσιακές μεταβλητές, όπως η επιμόρφωση σε
θέματα διαχείρισης πένθους και η ικανοποίησή τους από την επιμόρφωση, ο αριθμός
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που πραγματοποίησαν στο σχολείο τους, ο αριθμός
προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής που υλοποίησαν στην τάξη τους, η προϋπηρεσία τους, ο
τόπος εργασίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης όπου εργάζονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
6.1.

Μέθοδος

Δείγμα της έρευνας

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 638 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Αρχικά το ερευνητικό
πρωτόκολλο διανεμήθηκε σε 845 εκπαιδευτικούς αλλά συμπληρώθηκε τελικά από το 75,5% που
τελικά αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Το δείγμα θα περιγραφεί με βάση δύο άξονες: α)
Δημογραφικά - ατομικά χαρακτηριστικά και β) υπηρεσιακά χαρακτηριστικά.
6.1.1.

Δημογραφικά - ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 161 άντρες εκπαιδευτικοί (25,2%) και 477 γυναίκες (74,8%). Η
ηλικία τους κυμαινόταν από 23 έως 60 ετών (Μ.Ο.= 43,06, Τ.Α.=6,62).
Η σύσταση του δείγματος εξετάστηκε, επίσης, ως προς τον τόπο καταγωγής των
συμμετεχόντων. Το 52,8% (n=337) των εκπαιδευτικών κατάγονταν από αστική περιοχή (10.000
και πάνω κάτοικοι), το 10,2% (n=65) από ημιαστική περιοχή (5.000 - 10.000 κάτοικοι), το
10,2% (n=65) από ημιαγροτική περιοχή (2.000 - 5000 κάτοικοι) και το 26,8% (n=171) από
αγροτική περιοχή (800-2.000 κάτοικοι).
Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ήταν έγγαμοι
(n=525, 82,3%). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν άγαμοι (n=87, 13,6%), διαζευμένοι (n=18,
2,8%) και χήροι (n=8, 1,3%).
Τέλος, οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο. Όπως φαίνεται
στον Πίνακα 1, το 61,8% (n=394) ήταν απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης /Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή της διετούς Παιδαγωγικής
Ακαδημίας, οι οποίοι προχώρησαν σε Εξομοίωση πτυχίου τετραετούς φοιτήσεως. Το 19,4%
(n=124) είχαν μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο, το 14,3% (n=91) είχαν άλλο πτυχίο ΑΕΙ, το
3,6% (n=23) είχαν μεταπτυχιακό και το 0,9% (n=6) διδακτορικό.
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Πίνακας 1. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το επίπεδο σπουδών
Επίπεδο Σπουδών

n

%

Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής/Προσχολικής Εκπ/σης

394

61,8%

Μετεκπαιδευση Διδασκαλείο

124

19,4%

Άλλο πτυχίο ΑΕΙ

91

14,3%

Μεταπτυχιακό

23

3,6%

6

0,9%

638

100%

Διδακτορικό
Σύνολο

6.1.2.

Υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών

Oι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα εξετάστηκαν ως προς ορισμένα υπηρεσιακά
χαρακτηριστικά όπως η επιμόρφωση σε θέματα πένθους και η ικανοποίηση που είχαν από την
επιμόρφωση, ο αριθμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και ο αριθμός προγραμμάτων
Περιθανάτιας αγωγής που υλοποίησαν στην τάξη τους, η προϋπηρεσία τους στην εκπαίδευση, ο
τόπος εργασίας όπου δίδασκαν και η βαθμίδα εκπαίδευσης όπου εργάζονται.
Ένα σημαντικό υπηρεσιακό χαρακτηριστικό το οποίο εξετάστηκε στο δείγμα της έρευνας
αφορούσε την επιμόρφωση που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος από διάφορους
φορείς. Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Πίνακα 2, διαπιστώθηκε ότι το 9,9% (n=63)
των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα είχε επιμόρφωση σε θέματα πένθους από τα
σεμινάρια του Γραφείου Αγωγής Υγείας, το 7,8% (n=50) από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το
6,6% (n=42) από σεμινάρια Σχολικών Συμβούλων, το 4,6% (n=29) από σεμινάρια Ιδιωτικών
Φορέων, το 4,6% (n=29) από οργανώσεις Υγείας και μόνο το 1,6% (n=10) από τα Περιφερειακά
Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Αξιοσημείωτο ήταν ότι το 71,7% (n=458) δεν είχε καμία
επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης πένθους. Οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν και για άλλους
φορείς από τους οποίους είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν. Το 2,7% (n=17) απάντησε
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θετικά και 12 εκπαιδευτικοί ανέφεραν το Διδασκαλείο που ανήκει στα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα, 1 εκπαιδευτικός ανέφερε τα επιστημονικά βιβλία και 4 εκπαιδευτικοί την Εκκλησία.
Πίνακας 2. Επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα πένθους
n

%

Σεμινάρια Γραφείου Αγωγής Υγείας

63

9,9%

Σεμινάρια Σχολικών Συμβούλων

42

6,6%

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

50

7,8%

Σεμινάρια Ιδιωτικών Φορέων

29

4,6%

Οργανώσεις Υγείας

29

4,6%

ΠΕΚ

10

1,6%

Καμία Επιμόρφωση

458

71,7%

Άλλοι φορείς

17

2,7%

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο εξετάστηκε στο δείγμα της έρευνας αφορούσε
την ικανοποίηση από την επιμόρφωση όσων εκπαιδευτικών επιμορφώθηκαν σε θέματα πένθους
από διάφορους φορείς και αποτυπώνεται στον Πίνακα 3. Συγκεκριμένα, από αυτούς που
συμμετείχαν σε σχετική επιμόρφωση (n=179), οι περισσότεροι (48,6%, n=87) δήλωσαν αρκετά
ικανοποιημένοι από την ποιότητα της επιμόρφωσης, το 26,3% (n=47) δήλωσαν μερική
ικανοποίηση, το 14,5% (n=26) πολύ ικανοποιημένοι, το 6,7% (n=12) πάρα πολύ ικανοποιημένοι
ενώ το 3.9 % (n=7) καθόλου ικανοποιημένοι. Αξιοσημείωτο ήταν ότι το 67,7% (n=459) των
εκπαιδευτικών του δείγματος δεν απάντησαν γιατί δεν παρακολούθησαν κάποια επιμόρφωση
σχετική με το συγκεκριμένο θέμα.
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Πίνακας 3. Ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την επιμόρφωση σε θέματα πένθους
Βαθμός Ικανοποίησης

n

%

Καθόλου

7

3.9%

Λίγο

47

26.3%

Αρκετά

87

48.6%

Πολύ

26

14.5%

Πάρα πολύ

12

6.7%

Σύνολο

179

100%

Όπως δείχνει ο Πίνακας 4, το 2,4% (n=15) των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών υλοποίησαν
περισσότερα από 10 προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους
υπηρεσίας, το 2% (n=13) πραγματοποίησε από 8 έως 10 προγράμματα, το 5,8% (n=37) των
εκπαιδευτικών από 5 έως 7 προγράμματα, το 31,1% (n=198) από 2 έως 4, το 3,9% (n=25) μόνο 1
πρόγραμμα, ενώ το 54,9% (n=350) δεν υλοποίησε κανένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στη
σχολική τους τάξη.
Πίνακας 4. Υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
Αριθμός προγραμμάτων

n

%

0

350

54,9%

1

25

3,9%

2–4

198

31,1%

5–7

37

5,8%

8 – 10

13

2,0%

> 10

15

2,4%

638

100%

Σύνολο
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Επίσης, όσον αφορά στην εκπόνηση προγράμματος με θέμα την Περιθανάτια αγωγή,
διαπιστώθηκε ότι, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο το
3,6% (n=23) υλοποίησε στην τάξη του, κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, ενώ το υπόλοιπο 96,4%
(n=615) δεν πραγματοποίησε ποτέ πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής στην εκπαιδευτική του
καριέρα.
Επιπροσθέτως, διερευνήθηκε η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του δείγματος στην
εκπαίδευση και ήταν από 1 έως 34 χρόνια (Μ.Ο.= 16,50, Τ.Α.=8,38).
Επίσης, εξετάστηκε ο τόπος όπου βρισκόταν το σχολείο των εκπαιδευτικών. Διαπιστώθηκε ότι
το 58,9% (n=376) των εκπαιδευτικών δίδασκαν σε σχολεία που βρίσκονταν σε αστική περιοχή,
το 18% (n=115) δίδασκαν σε σχολεία που ήταν σε ημιαστική περιοχή, το 6,6% (n=42) δίδασκαν
σε σχολεία ημιαγροτικής περιοχής και το 16,4% (n=105) δίδασκαν σε αγροτικές περιοχές.
Τέλος, από τους 638 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς του δείγματος οι 239 (37,5%) ήταν
εκπαιδευτικοί από την Προσχολική εκπαίδευση και οι 399 (62,5%) ήταν από τη Δημοτική
εκπαίδευση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
6.2. Ερευνητικά Εργαλεία
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε μια συστάδα ερωτηματολογίων, τα οποία
παρατίθενται στο παράρτημα της διατριβής. Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
επελέγησαν ή κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας ώστε να επιτύχουν
την απαιτούμενη από τον ερευνητικό σχεδιασμό μέτρηση της κάθε μεταβλητής. Όλα τα
ερωτήματα ήταν κλειστού τύπου. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν: (α) κλίμακες, οι οποίες
έχουν μεταφραστεί και χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες έρευνες στον ελληνικό πληθυσμό και
(β) αυτοσχέδια ερωτηματολόγια, τα οποία κατασκευάστηκαν από την ερευνήτρια για τις ανάγκες
της έρευνας. Η κατασκευή νέων κλιμάκων κρίθηκε απαραίτητη για να μπορέσουμε να
μετρήσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία τις υπό εξέταση μεταβλητές
(π.χ. τις στάσεις και τις γνώσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης πένθους στο
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σχολείο), για τις οποίες δεν υπήρχαν κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία να ανταποκρίνονται
στην ιδιαιτερότητα του ελληνικού πολιτισμικού πλαισίου. Ο σχεδιασμός των ερωτηματολογίων
στηρίχτηκε στη σχετική βιβλιογραφία που συνοψίστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και στην
εμπειρία της ερευνήτριας σε θέματα διαχείρισης πένθους στο σχολικό πλαίσιο (Χατζηνικολάου
2007, 2008, 2009, 2010).
Στη συνέχεια, θα περιγραφούν αναλυτικά τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη
μέτρηση (α) των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας που είναι η ετοιμότητα, η κινητοποίηση
και η επάρκεια των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαχείρισης πένθους ή και υλοποίησης ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και (β) των ανεξάρτητων μεταβλητών που είναι οι
προσωπικοί και οι εργασιακοί παραγόντες των εκπαιδευτικών που πιθανόν να επηρεάζουν την
εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαχείριση πένθους στο σχολικό πλαίσιο και γενικότερα στην
εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής.
6.2.1.

Μέτρηση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών

Η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια προκειμένου να αξιολογηθεί η ετοιμότητα
των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν θέματα πένθους ή και να εφαρμόσουν με τα παιδιά της
τάξης τους ένα πρόγραμμα με τέτοια θεματολογία. Αποτελείται από τέσσερις δηλώσεις (π.χ.,
«Θα ήθελα να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των παιδιών για το θάνατο μέσα στην
τάξη μου»). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους με κάθε δήλωση
σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert με βάση τις παρακάτω διαβαθμίσεις: 1 «καθόλου», 2 «λίγο»,
3 «αρκετά», 4 «πολύ», 5 «πάρα πολύ». Οι υψηλότερες τιμές της κλίμακας αντιστοιχούν σε
μεγαλύτερα επίπεδα ετοιμότητας των εκπαιδευτικών. Η δήλωση 2 της συγκεκριμένης
υποκλίμακας βαθμολογείται αντίστροφα («Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για το θάνατο στην
τάξη μου»).
6. 2. 2.

Μέτρηση των στάσεων των εκπαιδευτικών για την έκφραση του πένθους

Η μέτρηση των στάσεων ως προς την έκφραση πένθους αποτελεί ένδειξη της κινητοποίησης
των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης πένθους, όπως αναφέραμε στο 4ο Κεφάλαιο. Το
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ερωτηματολόγιο αυτό εξετάζει τρεις διαστάσεις: (α) κατά πόσο οι στάσεις των εκπαιδευτικών
επηρεάζονται από τις πολιτιστικές τους αντιλήψεις σχετικά με το θάνατο, (β) τη θετική και (γ)
την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην έκφραση του πένθους στη σχολική τάξη.
Σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια και βασίστηκε στις διαπιστώσεις ερευνών (Abdel-Khalek,
1998. Templer et al., 1990. Papadatou et al., 2002a, Χατζηχρήστου, 2000, 2004, 2008β) που
έδειξαν ότι ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα βιώνουν και διαχειρίζονται το θάνατο ενός
προσφιλούς τους προσώπου επηρεάζεται σημαντικά από τις στάσεις και τις αντιλήψεις του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν.
Η κλίμακα περιλαμβάνει 10 προτάσεις που διακρίνονται σε τρεις υποκλίμακες, οι οποίες
αξιολογούν αντίστοιχα: (α) Τις πολιτιστικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το θάνατο
(π.χ., «Στην Ελλάδα προστατεύουμε τους αγαπημένους μας με το να μη συζητάμε για δυσάρεστα
γεγονότα»). Η υποκλίμακα αυτή περιλαμβάνει τρεις δηλώσεις που ελέγχουν τον τρόπο με τον
οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τις πολιτιστικές και κοινωνικές συμπεριφορές απέναντι στο
θάνατο. (β) Τη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην έκφραση του πένθους μέσα στη
σχολική τάξη (π.χ., «Ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει το παιδί να επεξεργαστεί
δύσκολες καταστάσεις») με δύο δηλώσεις. (γ) Την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι
στην έκφραση του πένθους (π.χ., «Όταν ζητάμε από το παιδί που πενθεί να μιλήσει
για την απώλειά του, το πληγώνουμε άσκοπα») με τέσσερις δηλώσεις.
Ο βαθμός συμφωνίας δίνεται βάσει μιας κλίμακας Likert 5 διαβαθμίσεων που κυμαίνονται από
1 «Διαφωνώ πολύ» έως 5 «Συμφωνώ πολύ». Οι υψηλότερες τιμές στην κάθε υποκλίμακα
αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα πολιτιστικής επιρροής στη διαμόρφωση των στάσεων,
θετικής στάσης ή αρνητικής στάσης, αντιστοίχως, απέναντι στην έκφραση του πένθους στο
σχολείο.
6.2.3.

Μέτρηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για το πένθος

Η μέτρηση των γνώσεων για θέματα διαχείρισης πένθους και ειδικότερα η θεωρητική και
επιστημονική γνώση τους απέναντι σε ζητήματα αγωγής θανάτου αποτελεί ένδειξη της
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επάρκειας των εκπαιδευτικών, όπως αναφέραμε στο 4Ο Κεφάλαιο. Το συγκεκριμένο εργαλείο
σχεδιάστηκε προκειμένου να αξιολογηθούν οι γενικότερες γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί
για τη συναισθηματική κατάσταση ενός παιδιού που αντιμετωπίζει την απώλεια ενός
αγαπημένου του προσώπου και για την κατάλληλη αντιμετώπισή του στο σχολικό χώρο. Τα
δεδομένα προηγούμενων σχετικών ερευνών (Hare & Cunningham, 1988. Mcgovern & Barry,
2000. Tracey & Holland, 2008) υποστηρίζουν ότι η κατοχή προϋπάρχουσων γνώσεων των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση παιδιών που πενθούν καθώς επίσης και οι
εξειδικευμένες γνώσεις τους για τον καταλληλότερο χρόνο ένταξης του θέματος του θανάτου στο
σχολικό πρόγραμμα, για τα συμπτώματα πένθους που παρουσιάζει ένα παιδί που θρηνεί κ.τ.λ.
βοηθούν στην καλύτερη υποστήριξη του παιδιού που πενθεί. Προκειμένου να αξιολογηθεί η
κατοχή των κατάλληλων γνώσεων των εκπαιδευτικών ως προς τη διαχείριση και έκφραση του
πένθους κατασκευάστηκε μία κλίμακα 16 δηλώσεων που περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες: (α) τις
κατάλληλες γνώσεις σε θέματα διαχείρισης πένθους (π.χ., «Είναι σημαντικό να εκφράζουμε στην
τάξη και τα δικά μας συναισθήματα και εμπειρίες σχετικά με το θάνατο και το πένθος»), με εννέα
προτάσεις και (β) τις προκατειλλημένες γνώσεις (π.χ., «Το παιδί που πενθεί περνάει μια δύσκολη
περίοδο στην αρχή, γρήγορα όμως το ξεπερνάει και το ξεχνάει») με πέντε προτάσεις σχετικές με
τη διάρκεια, την ένταση, τη μορφή του πένθους και την κατανόηση της έννοιας του θανάτου από
τα παιδιά σε κάθε ηλικία.
Ο βαθμός συμφωνίας δίνεται βάσει μιας κλίμακας Likert 5 διαβαθμίσεων που κυμαίνονται ως
εξής: 1 «Καθόλου», 2 «Λίγο», 3 «Αρκετά», 4 «Πολύ», 5 «Πάρα πολύ». Οι υψηλότερες τιμές
στην πρώτη υποκλίμακα αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο βαθμό κατάλληλων γνώσεων των
εκπαιδευτικών σχετικά με το πένθος ενώ οι υψηλότερες τιμές στην δεύτερη υποκλίμακα
αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο βαθμό προκατειλλημένων γνώσεων.
6.2.4.

Μέτρηση των προσωπικών παραγόντων των εκπαιδευτικών

Οι προσωπικοί παράγοντες που αξιολογήθηκαν αφορούν προσωπικά χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών όπως η θρησκευτικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και οι
προσωπικές και εργασιακές εμπειρίες των εκπαιδευτικών.
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6.2.4.1.

Μέτρηση της θρησκευτικότητας

Στη συγκεκριμένη έρευνα εξετάστηκε η θρησκευτικότητα των εκπαιδευτικών με τη χρήση του
ερωτηματολογίου που έχει κατασκευαστεί από τους Ηρακλή & Πλατσίδου (2009). Πρόκειται για
ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εξετάζει τη θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα σε ενήλικες.
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μόνο πέντε δηλώσεις, οι οποίες μετρούν τη
θρησκευτικότητα των εκπαιδευτικών (π.χ., «Αναζητώ υποστήριξη και παρηγοριά από το Θεό στις
δύσκολες στιγμές). Οι εκπαιδευτικοί είχαν να επιλέξουν απάντηση σε πεντάβαθμη κλίμακα
Likert, με βάση τις παρακάτω διαβαθμίσεις: 1 «καθόλου», 2 «λίγο», 3 «αρκετά», 4 «πολύ», 5
«πάρα πολύ». Οι υψηλότερες τιμές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα θρησκευτικότητας.
6.2.4.2.

Μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης

Στη συγκεκριμένη έρευνα η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη εξετάστηκε με τη χρήση
της Κλίμακας Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence Scale - WLEIS) (Wong &
Law, 2002). Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών, το οποίο κατασκευάστηκε από
τους Wong & Law (2002) και εξετάζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό
γνώρισμα. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με βάση τις ικανότητες που αποτελούν το
μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης των Mayer και συνεργατών του (Mayer, Salovey &
Caruso, 1999). Το WLEIS έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε εργασιακά περιβάλλοντα και, όπως
έδειξαν τα ευρήματα, έχει ικανοποιητική διακρίνουσα εγκυρότητα (δηλαδή, μετρά διαφορετικά
χαρακτηριστικά από αυτό που μετρά το μοντέλο των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων της
προσωπικότητας),

εγκυρότητα

πρόβλεψης

(μπορεί

να

προβλέπει

την

επαγγελματική

ικανοποίηση) και εγκυρότητα σύγκλισης σε σχέση με άλλα εργαλεία μέτρησης της
συναισθηματικής νοημοσύνης όπως το Trait Meta-mood Scale των Salovey, Mayer, Goldman,
Turvery και Palfai, (1995) (Kafetsios & Zampetakis, 2008. Law, Wong & Song, 2004).
Το WLEIS μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Καφέτσιο και χρησιμοποιήθηκε για τη
μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης 523 Ελλήνων δασκάλων και καθηγητών
(Kafetsios & Zampetakis, 2008). Τα δεδομένα επιβεβαίωσαν την παραγοντική δομή του WLEIS
και στο ελληνικό δείγμα. Αυτό δείχνει ότι, και στην ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου, οι
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τέσσερις υποκλίμακές του μετρούν τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου ήταν υψηλή (α = 0,90).
Αποτελείται από 16 δηλώσεις, όπου οι συμμετέχοντες δηλώνουν πόσο συμφωνούν με κάθε
ερώτηση σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert (όπου 1 = «Διαφωνώ πολύ» έως 5 = «Συμφωνώ
πολύ»). Οι 16 προτάσεις διακρίνονται σε τέσσερις υποκλίμακες, οι οποίες μετρούν, αντίστοιχα,
τις εξής συναισθηματικές ικανότητες: (α) Εκτίμηση των συναισθημάτων του εαυτού (π.χ., «Έχω
μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων μου»), (β) εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων
(π.χ., «Είμαι καλός παρατηρητής των συναισθημάτων των άλλων»), (γ) χρήση των
συναισθημάτων (π.χ., «Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να καταφέρει το καλύτερο») και (δ)
ρύθμιση των συναισθημάτων (π.χ., «Όταν θυμώνω, πάντα μπορώ να ηρεμήσω γρήγορα). Οι
υψηλότερες τιμές σε κάθε υποκλίμακα αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα συναισθηματικής
νοημοσύνης του εκπαιδευτικού.
6.2.4.3.

Μέτρηση της ενσυναίσθησης

Για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση της Κλίμακας
Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης (Interpersonal Reactivity Index, IRI) (Davis,1980,1983) που έχει
μεταφραστεί από τους Τσίτσα, Γ. & Μαλικιώση-Λοίζου, Μ. (Αδημοσίευτη εργασία) και Τσίτσα,
Θεοδοσοπούλου & Μαλικιώση-Λοΐζου (2012). Η κλίμακα αποτελείται από 28 δηλώσεις και
μετράει τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις της ενσυναίσθησης. Στην παρούσα μελέτη
ακολουθείται το μοντέλο του Davis (1983) και οι τέσσερις διαστάσεις του αντικατοπτρίζουν τις
διάφορες πλευρές της ενσυναίσθησης ως το συμπεριφορικό ρεπερτόριο κάποιου στην
παρατηρούμενη συμπεριφορά των άλλων (Davis, 1980, 1983). Στην παρούσα έρευνα
χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι δύο υποκλίμακες, οι οποίες περιλαμβάνουν από επτά δηλώσεις η
καθεμία και εξετάζουν: (α) το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον ή σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση
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(Empathic Concern) (π.χ., «Συχνά νιώθω τρυφερότητα και νοιάζομαι για ανθρώπους λιγότερο
τυχερούς από μένα») 5 και (β) την ενσυναίσθητη ανησυχία ή ασύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση ή
προσωπική ενόχληση (Personal Distress) (π.χ., «Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αισθάνομαι
αμηχανία και ανησυχία» 6. Κάθε μια από αυτές τις δηλώσεις αξιολογείται βάσει μιας κλίμακας
Likert 5 διαβαθμίσεων που κυμαίνονται από: 1 = «Διαφωνώ πολύ» ως 5 = «Συμφωνώ πολύ». Οι
υψηλότερες τιμές σε κάθε υποκλίμακα αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα διαπροσωπικής
ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού.
6.2.4.4.

Μέτρηση των εμπειριών περιστατικών θανάτου των εκπαιδευτικών

Η μέτρηση των εμπειριών πένθους των εκπαιδευτικών έγινε με ένα αυτοσχέδιο
ερωτηματολόγιο βασισμένο στις διαπιστώσεις των Papadatou, Metallinou, Hatzichristou και
Pavlidi (2002a) και των Austin, Shah και Muncer (2005) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το
ανεπεξέργαστο πένθος του εκπαιδευτικού είναι πιθανόν να αποτελεί εμπόδιο για τη στήριξη του
μαθητή που αντιμετωπίζει μία απώλεια και να δημιουργεί μια αίσθηση ανεπάρκειας στον
εκπαιδευτικό για την ικανότητά του να στηρίξει το παιδί που πενθεί. Περιλαμβάνει έξι προτάσεις
που διακρίνονται σε δύο υποκλίμακες, οι οποίες μετρούν, αντίστοιχα, δύο διαστάσεις εμπειριών
σχετικά με το πένθος: (α) Τις προσωπικές εμπειρίες (π.χ., «Έχω βιώσει το θάνατο ενός ατόμου
της δικής μου οικογένειας, πριν την ηλικία των 18 [γονείς, αδέλφια, παππούς, γιαγιά, θείο -ι
ΜΟΝΟΝ εάν είχαν ενεργό ρόλο στην ανατροφή σας]») και (β) τις εργασιακές εμπειρίες (π.χ.,
«Έχω βιώσει το θάνατο ενός μαθητή μου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στην εκπαίδευση»).
Η κάθε υποκλίμακα περιλαμβάνει τρεις δηλώσεις που βαθμολογούνται με βάση μια πεντάβαθμη

5

Οι ερωτήσεις 2,7,9 της συγκεκριμένης υποκλίμακας βαθμολογούνται αντίστροφα

6

Οι ερωτήσεις 6 και 10 της συγκεκριμένης υποκλίμακας βαθμολογούνται αντίστροφα
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κλίμακα Likert, όπου: 1 = «ποτέ» ως 5 = «πολλές φορές». Οι υψηλότερες τιμές σε κάθε
υποκλίμακα αντιστοιχούν σε περισσότερες εμπειρίες πένθους.
6.2.5.

Μέτρηση των εργασιακών παραγόντων των εκπαιδευτικών

Οι εργασιακοί παράγοντες που αξιολογήθηκαν ήταν η αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού,
η αντίληψη του ειδικού ρόλου του στη διαχείριση πένθους στην τάξη, οι παράγοντες δυσκολίας
στην υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και η εκτιμώμενη θετική επίδραση της
εφαρμογής ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά.
6.2.5.1.

Μέτρηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το γενικό ρόλο τους

Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε προκειμένου να αξιολογηθούν οι γενικότερες
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους. Συγκεκριμένα, ο παραδοσιακός ρόλος των
εκπαιδευτικών δίνει βαρύτητα μόνο στην ανάπτυξη της γνωστικής νοημοσύνης των μαθητών
τους. Για τη σύνταξη των ερωτήσεων που αφορούν στον παραδοσιακό-κλασικό ρόλο του
εκπαιδευτικού λάβαμε υπόψη τις απόψεις τoυ Giesecke (1996) και του Παπά (1994, 1997) που
υποστηρίζουν ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι και πρέπει να καλύπτουν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες
των παιδιών τους, ακόμα και όταν βιώνουν δύσκολες καταστάσεις όπως είναι ο θάνατος
αγαπημένου προσώπου, ενώ ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος μόνο για το γνωστικό κομμάτι των
αναγκών των παιδιών, όπως πρεσβεύει ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο
παιδαγωγικός ρόλος, αντίθετα, δίνει βαρύτητα στις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών.
Για τη μέτρηση του παιδαγωγικού ρόλου, λάβαμε υπ΄ υπόψη την άποψη των Γκότοβου (2002),
Γκούβρα, Κυρίδη και Μαυρικάκη (2003) και Μπρούζου (2009), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στο
σύγχρονο σχολείο είναι ανάγκη να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν το παιδί να
αποδεχτεί όλα τα συναισθήματα που προκαλούν οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνει και,
παράλληλα, να εισαγάγουν και την υπόλοιπη τάξη σε αυτόν τον υποστηρικτικό ρόλο.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 10 δηλώσεις κλειστού τύπου, οι οποίες μετρούν δύο
διαστάσεις του εκπαιδευτικού ρόλου: (α) τον κλασικό - παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτικού,
με τέσσερις προτάσεις που αναφέρονται στον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτικού που
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λειτουργεί ως εντολοδόχος υπάλληλος δίνοντας βαρύτητα στην ανάπτυξη της γνωστικής
νοημοσύνης των μαθητών του, ως μεταδότης γνώσεων, ως αξιολογητής και ως εκπληρωτής
διοικητικών υποχρεώσεων (π.χ., «Πιστεύω ότι ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικός είναι: Μεταδότης
γνώσεων, ως προς αυτό που προδιαγράφει το Αναλυτικό πρόγραμμα») και (β) τον παιδαγωγικό –
σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού, με έξι προτάσεις που αναφέρονται στο συμβουλευτικό,
υποστηρικτικό και συνεργατικό έργο του εκπαιδευτικού, ο οποίος λειτουργεί ως εμψυχωτής και
καθοδηγητής, δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης και ενδιαφέρεται για
την ψυχική υγεία των μαθητών του (π.χ., «Πιστεύω ότι ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικός είναι:
Συμβουλευτικός – Υποστηρικτής, ως προς τη βοήθεια και συμπαράσταση που δίνει στα παιδιά στα
όποια προβλήματά τους»). Οι απαντήσεις δίνονται βάσει μιας κλίμακας Likert 5 διαβαθμίσεων
που κυμαίνονται από: 1 «Διαφωνώ πολύ» ως 5 «Συμφωνώ πολύ». Οι υψηλότερες τιμές στην
κάθε υποκλίμακα αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα υιοθέτησης του παραδοσιακού ή
παιδαγωγικού ρόλου, αντίστοιχα.
6.2.5.2.

Μέτρηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον ειδικό ρόλο τους ως

προς τη διαχείριση πένθους
Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για να αξιολογηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
για τον ειδικό ρόλο τους στη διαχείριση ενός περιστατικού παιδιού που βιώνει την απώλεια
αγαπημένου προσώπου στο σχολικό πλαίσιο. Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των
εκπαιδευτικών για το ρόλο τους στη διαχείριση ενός περιστατικού παιδιού που πενθεί στο
σχολείο στηριχτήκαμε στις διαπιστώσεις των Lartey, Price, Telljohann, Dake και Yingling
(2007), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να βοηθούν και να
υποστηρίζουν ένα παιδί που αντιμετωπίζει ζητήματα απώλειας και πένθους αναλαμβάνοντας
ενεργό ρόλο στο σχολικό πλαίσιο.
Ο ειδικός ρόλος περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: (α) την υιοθέτηση της συναισθηματικής –
προσωπικής εμπλοκής, όπου οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν και συνεπικουρούν ενεργά στη
διεργασία του θρήνου και στην επεξεργασία των αλλαγών που καλείται το παιδί να
αντιμετωπίσει όταν βιώνει δύσκολες καταστάσεις όπως είναι ο θάνατος αγαπημένου προσώπου
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(Lowton & Higginson, 2003. Ράλλη, 2006), (β) τη γνωστική διαχείριση, όπου οι εκπαιδευτικοί
συμμετέχουν στη διαχείριση του πένθους ενός μαθητή τους στην τάξη χωρίς να επενδύσουν
συναισθηματικά αλλά μόνο με εξωτερικά μέσα όπως η επίσκεψη ενός ψυχολόγου ή οι μειωμένες
προσδοκίες σε μαθησιακό επίπεδο του συγκεκριμένου μαθητή (Spall & Jordan, 1999. Winton,
1990) και (γ) την αποσιώπηση ενός περιστατικού απώλειας ενός μαθητή, όταν δηλαδή οι
εκπαιδευτικοί αρνούνται οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα διαχείρισης πένθους και ακολουθούν
το συμβατικό ρόλο του σχολείου που αφορά στη μετάδοση γνώσεων και διαμόρφωση του
γνωστικού υπόβαθρου των παιδιών (Papadatou, Metallinou, Hatzichristou & Pavlidi, 2002a .
Χατζηχρήστου, 2011β).
Η κλίμακα αποτελείται από 10 κλειστές δηλώσεις οι οποίες αξιολογούν τις τρεις παραπάνω
διαστάσεις του ειδικού ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαχείριση πένθους: (α) Τη συναισθηματική
- προσωπική εμπλοκή (π.χ., «Πιστεύω ότι ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικός προς ένα παιδί με
απώλεια αγαπημένου προσώπου είναι: Να μιλήσω κατ’ ιδίαν με το παιδί που πενθεί σχετικά με το
θέμα») με τέσσερις προτάσεις, (β) τη γνωστική διαχείριση (π.χ., «Πιστεύω ότι ο ρόλος μου ως
εκπαιδευτικός

προς

ένα

παιδί

με

απώλεια

αγαπημένου

προσώπου

είναι:

Να

το κρατώ διαρκώς απασχολημένο, ώστε να ξεχνάει τον πόνο του») με τρεις προτάσεις και (γ) την
αποσιώπηση του θέματος (π.χ., «Πιστεύω ότι ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικός προς ένα παιδί με
απώλεια αγαπημένου προσώπου είναι: Να κάνω τη δουλειά μου όπως πριν, για να μη
διαταραχτεί η ηρεμία της τάξη») με τρεις προτάσεις.
Οι απαντήσεις δίνονται βάσει μιας κλίμακας Likert 5 διαβαθμίσεων που κυμαίνονται από: 1
«Διαφωνώ πολύ» ως 5 «Συμφωνώ πολύ». Οι υψηλότερες τιμές στην πρώτη υποκλίμακα
αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα συναισθηματικής εμπλοκής του εκπαιδευτικού στη
διαδικασία στήριξης ενός μαθητή του που θρηνεί, στη δεύτερη υποκλίμακα οι υψηλότερες τιμές
αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα γνωστικής διαχείρισης ενώ στην τρίτη υποκλίμακα οι
υψηλότερες τιμές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα άρνησης εκ μέρους του εκπαιδευτικού να
διαχειριστεί το πένθος στο σχολικό πλαίσιο.
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6.2.5.3. Μέτρηση των παραγόντων δυσκολίας στην υλοποίηση ενός προγράμματος
Περιθανάτιας αγωγής
Η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε προκειμένου να αξιολογηθούν οι παράγοντες που, κατά τη δική
τους αντίληψη, δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών στο να αναλάβουν και να εφαρμόσουν
ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής στο σχολείο τους. Σύμφωνα και με τις απόψεις του Dunn
(2006) και Holland (2008), οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και προσπαθούν να διευθετήσουν
πιθανές δυσλειτουργίες και δυσκολίες όταν υλοποιούν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής.
Αποτελείται από εννέα δηλώσεις και μετράει δύο διαφορετικές διαστάσεις δυσκολίας σχετικά
με την υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής από τους εκπαιδευτικούς.
Συγκεκριμένα, οι δύο προτάσεις αφορούν γενικά τα μέσα διαχείρισης πένθους που θα βοηθήσουν
τους εκπαιδευτικούς να αναταπεξέλθουν στην υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής
(π.χ. εκπαιδευτικό υλικό, συμβουλευτική βοήθεια από ειδικούς, βιβλιογραφία κλπ.). Αυτή η
διάσταση αξιολογεί τους εξωγενείς παράγοντες (π.χ., «Υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και
βιβλιογραφίας για παιδιά που πενθούν»). Οι υπόλοιπες επτά προτάσεις αφορούν την προσωπική
αναστολή των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος (π.χ. αντίδραση
παιδιών, αντίδραση γονέων). Η διάσταση αυτή αναφέρεται στους εσωγενείς παράγοντες (π.χ.,
«Φοβάμαι ότι μπορεί να μη χειριστώ σωστά ένα τόσο λεπτό ζήτημα»).
Οι απαντήσεις δίνονται βάσει μιας κλίμακας Likert 5 διαβαθμίσεων που κυμαίνονται από: 1
«Καθόλου» έως 5 «Πάρα πολύ». Οι υψηλότερες τιμές σε κάθε υποκλίμακα αντιστοιχούν σε
μεγαλύτερα επίπεδα δυσκολίας που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής.
6.2.5.4.

Μέτρηση της αντιληπτής θετικής επίδρασης της εφαρμογής προγράμματος

Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά
Η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε προκειμένου να αξιολογηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για
την επίδραση (γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική) που μπορεί να έχει η εφαρμογή ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά. Σύμφωνα και με τις απόψεις του Holland
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(2003, 2008) και των Frydenberg και των συνεργατών του (2006), οι εκπαιδευτικοί
υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής επιφέρει θετικές
επιδράσεις στους μαθητές τους στην ψυχική, κοινωνική και σωματική υγεία τους.
Η κλίμακα αποτελείται από έξι προτάσεις (π.χ., «Θεωρώ ότι η σωστή διαχείριση και εφαρμογή
ενός τέτοιου θέματος από τον εκπαιδευτικό της τάξης θα έχει θετική επίδραση στα παιδιά προς:
Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών σε τέτοια θέματα»). Οι εκπαιδευτικοί είχαν να
επιλέξουν απάντηση σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert, με βάση τις παρακάτω διαβαθμίσεις: 1
«καθόλου», 2 «λίγο», 3 «αρκετά», 4 «πολύ», 5 «πάρα πολύ». Οι υψηλότερες τιμές αντιστοιχούν
σε μεγαλύτερη θετική επίδραση ενός αντίστοιχου προγράμματος στα παιδιά κατά την αντίληψη
των εκπαιδευτικών.
6.3.

Διαδικασία
6.3.1.

Πιλοτική έρευνα

Αρχικά έγινε μια πιλοτική διερεύνηση της καταλληλότητας των ερευνητικών εργαλείων διότι
τα περισσότερα από αυτά ήταν αυτοσχέδια εργαλεία που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της
συγκεκριμένης έρευνας. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ταχυδρομικά σε 59 Υπεύθυνους
Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, από τον Ιανουάριο έως τον
Φεβρουάριο του 2010, για να διαπιστωθούν τυχόν αρνητικές αντιδράσεις, να ελεγχθεί ο βαθμός
κατανόησης των ερωτήσεων και να υπολογιστεί, κατά προσέγγιση, ο χρόνος που απαιτούνταν
για τη συμπλήρωσή τους.
Στην αρχή υπήρχε μια σύντομη επεξήγηση (ενημερωτικό σημείωμα), που παρείχε σύντομες
πληροφορίες για το φορέα και τους σκοπούς της έρευνας, οδηγίες συμπλήρωσης και τη
διαβεβαίωση για τη διασφάλιση της ανωνυμίας. Στην πιλοτική φάση, ζητήθηκε επίσης από τους
ερωτώμενους να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις πάνω στα θέματα που ερευνούνταν, εφόσον
το επιθυμούσαν.
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Επεστράφησαν

34

(57,6%)

ερωτηματολόγια.

Όπου

υπήρξε

ανάγκη

για

αλλαγή,

τροποποιήθηκαν οι σχετικές ερωτήσεις, ακολουθώντας τις υποδείξεις που έγιναν κατά τη
διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης. Στη συνέχεια, έγινε η τελική σύνταξη του ερευνητικού
πρωτοκόλλου, το οποίο περιλάμβανε τις κλίμακες που περιγράφηκαν στην προηγούμενη
ενότητα.
6.3.2.

Κύρια έρευνα

Η συλλογή των ερωτηματολογίων της κύριας έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό
διάστημα Μαρτίου - Μαΐου 2010. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στους νομούς Λάρισας,
Φλώρινας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και στον νομό Θεσσαλονίκης, όπως και εκπαιδευτικοί
με μεγάλη εμπειρία στην Αγωγή Υγείας ανέλαβαν να διανείμουν το ερωτηματολόγιο, με
προσωπική επίσκεψη στα σχολεία, είτε στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, είτε στη Διεύθυνση
του εκάστοτε σχολείου (από όπου γινόταν η διακίνησή του στους εκπαιδευτικούς). Η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή μετά το τέλος
του διδακτικού ωραρίου, σύμφωνα με την προτίμηση των εκπαιδευτικών, οπότε και
παραλαμβανόταν συμπληρωμένο.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούσε συνολικά 20-30 λεπτά. Για τη διεξαγωγή της
έρευνας, έγινε προφορική ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του εκάστοτε νομού, η οποία
εν συνεχεία χορήγησε τη σχετική άδεια.
6.4.

Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις της έρευνας

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα, η ετοιμότητα, η κινητοποίηση (που
περιλαμβάνει τις θετικές στάσεις απέναντι στην έκφραση του πένθους στην τάξη) και η επάρκεια
(που περιλαμβάνει τις κατάλληλες γνώσεις για διαχείριση του πένθους στη σχολική τάξη) των
εκπαιδευτικών επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες. Με δεδομένο ότι οι έρευνες που
υπάρχουν τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία δεν μας δίνουν αρκετά στοιχεία
σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, τις στάσεις, τα συναισθήματα και τις
γνώσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην έννοια του θανάτου και την αγωγή γύρω από το
129

θάνατο, είναι δύσκολο να διατυπωθούν συγκεκριμένες υποθέσεις για τις πιθανές επιδράσεις των
παραπάνω μεταβλητών. Σύμφωνα με τις λιγοστές θεωρητικές και ερευνητικές ενδείξεις που
υπάρχουν, μπορούμε να διατυπώσουμε τις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις:
Η πρώτη υπόθεση ήταν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών
ενδέχεται να είναι σημαντικά για τον καθορισμό της ετοιμότητας, των στάσεων και των
κατάλληλων γνώσεων απέναντι στην αγωγή του θανάτου. Συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι οι
εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλό βαθμό θρησκευτικότητας (Pargament, 1997. Bandura, 1995.
Eyzaguirre, 2007) και συναισθηματικής νοημοσύνης (Cliffordson, 2001) θα είναι πιο πρόθυμοι
να συμμετάσχουν ή να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης πένθους στη σχολική τάξη.
Μελέτες υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης έχει θετικά αποτελέσματα (Chan,
2004. Nikolaou & Tsaousis, 2002) στους επαγγελματίες της υγείας και της εκπαίδευσης.
Συνεπώς, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναπτυγμένη
ενσυναίσθηση, ιδιαίτερα το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να
κατανοούν τα συναισθήματα και τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά που πενθούν και ως
αποτέλεσμα θα είχαν μεγαλύτερη ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια για διαχείριση
πένθους. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή συναισθηματική δυσφορία,
και πιο συγκεκριμένα ενσυναίσθητη ανησυχία, άγχος και μειωμένο ενσυναίσθητο ενδιαφέρον
προς τα άλλα άτομα, θα έχουν χαμηλότερη ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια στο να
συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Επίσης οι εμπειρίες περιστατικών θανάτου των ίδιων των εκπαιδευτικών, είτε σε προσωπικό
επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολείου (Milton, 2004), αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την
ετοιμότητα, τις στάσεις και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση πένθους και
την εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής (Papadatou et al., 2002). Επιπρόσθετα
οι εκπαιδευτικοί που έχουν βιώσει προσωπικό πένθος ενδέχεται να είναι είτε πολύ ανοιχτοί σε
θέματα διαχείρισης πένθους είτε επιφυλακτικοί στα αντίστοιχα θέματα, ανάλογα με το βαθμό
στον οποίο έχουν επεξεργαστεί το δικό τους πένθος.
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Η δεύτερη υπόθεση ήταν ότι η ετοιμότητα, η κινητοποίηση και η επάρκεια των εκπαιδευτικών
σχετικά με τη διαχείριση πένθους και την εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής
είναι πιθανόν να επηρεάζεται και από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται ορισμένους
εργασιακούς παράγοντες, όπως τον παιδαγωγικό τους ρόλο, τον ειδικό ρόλο τους στη διαχείριση
πένθους όταν ένα παιδί στην τάξη τους πενθεί, τις εσωτερικές και εξωτερικές δυσκολίες που
αντιλαμβάνονται ότι έχει ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής και τη θετική επίδραση που
εκτιμούν ότι έχει ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά. Συγκεκριμένα, αναμένουμε
ότι οι εκπαιδευτικοί θα διαφοροποιούνται ως προς την ετοιμότητά τους, την κινητοποίησή τους
και την επάρκειά τους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται γενικά το ρόλο τους
στο σχολείο (Lartey, Price, Telljohann, Dake & Yihgling, 2007). Μπορούμε να υποθέσουμε ότι
οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν τον παραδοσιακό ρόλο θα έχουν χαμηλότερα επίπεδα
ετοιμότητας, κινητοποίησης και επάρκειας να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης
πένθους στο σχολικό πλαίσιο σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που υιοθετούν τον
παιδαγωγικό ρόλο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται τον ειδικό ρόλο τους στη
διαχείριση πένθους στο σχολείο ως υποστηρικτικό και συμβουλευτικό (σύμφωνα με τις επιταγές
του παιδαγωγικού ρόλου), όσοι αναφέρουν χαμηλά επίπεδα δυσκολιών για την υλοποίηση ενός
αντίστοιχου προγράμματος, επίσης, όσοι θεωρούν ότι ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής έχει
θετκή επίδραση στα παιδιά και όσοι έχουν περισσότερη συναισθηματική προσωπική εμπλοκή με
έναν μαθητή τους που πενθεί αναμένεται να έχουν υψηλότερη ετοιμότητα, κινητοποίηση και
επάρκεια ως προς τη διαχείριση περιστατικών πένθους και τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που υιοθετούν τον παραδοσιακό
ρόλο, δηλώνουν υψηλά επίπεδα εσωτερικών και εξωτερικών δυσκολιών στην υλοποίηση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και αντιδρούν σε ένα περιστατικό πένθους είτε με
αποσιώπηση είτε με γνωστική διαχείριση.
Η τρίτη υπόθεση ήταν ότι η ετοιμότητα, η κινητοποίηση και η επάρκεια των εκπαιδευτικών
είναι πιθανόν να επηρεάζεται και από ορισμένα δημογραφικά - ατομικά στοιχεία (όπως φύλο,
ηλικία, καταγωγή, οικογενειακή κατάσταση, σπουδές) και υπηρεσιακά, όπως επιμόρφωση και
επίπεδο ικανοποίησης από αυτή σε θέματα διαχείρισης πένθους, αριθμός υλοποίησης
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προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής, προϋπηρεσία, τόπος
εργασίας, βαθμίδα. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί υψηλής ετοιμότητας,
κινητοποίησης και επάρκειας θα έχουν μεγαλύτερη ηλικία και προϋπηρεσία (ΜdleleniBookholane & et al, 2004), θα έχουν μεγαλώσει ή θα εργάζονται σε μικρά μέρη (αγροτικές ή
ημιαγροτικές περιοχές) (Mαγριπλής, 2001. Papadatou et al, 2002. Bergman & et al, 2010) και θα
έχουν κάνει κι άλλες σπουδές εκτός από το βασικό πτυχίο. Επίσης, υποθέτουμε ότι ανάμεσα σε
όσους έχουν υψηλή ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια θα βρίσκονται περισσότερες
γυναίκες (McGovern & Barry, 2000. Bergman, Haley & Small, 2010), καθώς και άτομα που
έχουν οικογένεια (Μdleleni- Bookholane, Schoeman & van der Merwe, 2004).
Επιπλέον, αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί, που πραγματοποίησαν πολλά προγράμματα
Αγωγής Υγείας, και κυρίως προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής (Xατζηνικολάου &
Αναγνωστοπούλου,

2010),

θα

δηλώνουν

μεγαλύτερη

ευαισθητοποίηση,

ετοιμότητα,

κινητοποίηση και επάρκεια για τη διαχείριση πένθους στη σχολική τάξη ή τη συμμετοχή τους σε
ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει σε
προγράμματα επιμόρφωσης (Lartey, Price, Telljohann, Dake & Yingling, 2007) πάνω σε θέματα
διαχείρισης πένθους θα αναφέρουν ότι είναι πιο έτοιμοι, με θετικές στάσεις και κατάλληλες
γνώσεις απέναντι στην έκφραση του πένθους και γενικότερα πιο δεκτικοί να συμμετέχουν σε ένα
πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Επίσης όσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από την
επιμόρφωση που παρακολούθησαν, τόσο πιο έτοιμοι, πιο κινητοποιημένοι και πιο επαρκείς θα
είναι στο να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαχείρισης πένθους ή ακόμα και να συμμετάσχουν
σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής (Kearney & Durand, 1992. Osborne & Dimattia, 1994.
Cohen & Mannarino, 2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.

Στατιστική Ανάλυση

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι μεταβλητές που επηρεάζουν την ετοιμότητα, την
κινητοποίηση και την επάρκεια των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
απέναντι στη διαχείριση πένθους παιδιών και στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής. Οι μεταβλητές αυτές διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες: (α) προσωπικοί παράγοντες,
δηλαδή η θρησκευτικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και οι προσωπικές
και εργασιακές εμπειρίες θανάτου των εκπαιδευτικών, και (β) εργασιακοί παράγοντες, δηλαδή η
γενικότερη αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον παιδαγωγικό τους ρόλο και τον ειδικό ρόλο
τους απέναντι στο παιδί που πενθεί, η προσωπική τους εκτίμηση για τις εσωτερικές και
εξωτερικές δυσκολίες υλοποίησης που πιθανόν να έχει ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας Αγωγής
όπως και η αντιληπτή θετική επίδραση της εφαρμογής ενός αντίστοιχου προγράμματος στα
παιδιά. Για να εξεταστούν οι ερευνητικοί στόχοι και υποθέσεις πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος
αριθμός στατιστικών αναλύσεων.
Αρχικά εξετάστηκαν οι ψυχομετρικές ιδιότητες των ερευνητικών εργαλείων. Με δεδομένο ότι
τα περισσότερα από τα ερευνητικά εργαλεία κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες αυτής της
έρευνας, διερευνήθηκαν οι ψυχομετρικές ιδιότητες όλων των ερευνητικών εργαλείων και
συγκεκριμένα η εσωτερική συνοχή (αξιοπιστία) και η εγκυρότητά τους για να διαπιστωθεί ο
βαθμός στον οποίο είναι κατάλληλα για τη μέτρηση των συγκεκριμένων μεταβλητών που
εξετάζουν. Με βάση τις αναλύσεις αυτές, εξήχθησαν οι επιμέρους παράγοντες οι οποίοι
χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων. Αφού ελέγχθηκε ότι οι τιμές
όλων των μεταβλητών ακολουθούν την κανονική κατανομή, πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις
που αναφέρονται παρακάτω.
Η εξέταση της εσωτερικής συνέπειας των ερωτηματολογίων έγινε με το δείκτη Cronbach a.
Στη συνέχεια διερευνήθηκε η εσωτερική δομή των κλιμάκων. Σε κάθε ερωτηματολόγιο
εφαρμόστηκε ανάλυση παραγόντων προκειμένου να διερευνηθούν οι λανθάνουσες διαστάσεις
(παράγοντες) που τυχόν υπήρχαν σε κάθε κλίμακα. Για την εξαγωγή των παραγόντων των
ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες με ορθογώνια
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περιστροφή αξόνων. Ο αριθμός των παραγόντων υπολογίστηκε σύμφωνα με το Κριτήριο
Ομαλοποίησης του Kaiser, βάσει του οποίου λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες των οποίων η
ιδιοτιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση της μονάδας. Επίσης, λήφθηκαν υπόψιν η τιμή Kaiser-MeyerOlkin επάρκειας του δείγματος, η οποία θεωρείται πιο ικανοποιητική όσο περισσότερο
προσεγγίζει τη μονάδα (Hutcheson & Sofroniou, 1999), και το Bartlett's Test of Sphericity
(Snedecor & Cochran, 1989) για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών. Σε όλες τις
αναλύσεις των ερωτηματολογίων, οι τιμές αυτές ήταν ικανοποιητικές. Στο μοντέλο παραγόντων
που προέκυψε από την ανάλυση κάθε ερωτηματολογίου αφαιρέθηκαν οι φορτίσεις που ήταν
κάτω από 0.40, καθώς οι χαμηλότερες φορτίσεις αναπαριστούν λιγότερο από το 10% της
διακύμανσης.
Αφού καθορίστηκαν οι διαστάσεις κάθε ερωτηματολογίου μέσω των παραγοντικών
αναλύσεων, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των διαστάσεων κάθε μεταβλητή. Για να ελεγχθεί
κατά πόσο διαφέρουν οι τιμές μιας μεταβλητής από το μέσο όρο τους υπολογίστηκαν οι τυπικές
αποκλίσεις. Στη συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση των δημογραφικών και υπηρεσιακών
χαρακτηριστικών σε κάθε μεταβλητή που εξετάστηκε στην έρευνα. Τα δημογραφικά στοιχεία
ήταν το φύλο, η ηλικία, ο τόπος καταγωγής, η οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο σπουδών.
Τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά ήταν η προηγούμενη συμμετοχή τους σε προγράμματα
επιμόρφωσης που είχαν ως αντικείμενο τη διαχείριση του πένθους ή την κατανόηση της έννοιας
του θανάτου και η ικανοποίησή τους από την επιμόρφωση αυτή, ο αριθμός προγραμμάτων
Αγωγής Υγείας που πραγματοποίησαν στο σχολείο τους, ο αριθμός προγραμμάτων Περιθανάτιας
αγωγής που υλοποίησαν στην τάξη τους, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η θέση εργασίας και η
βαθμίδα εκπαίδευσης όπου εργάζονται. Για τη διερεύνηση των παραπάνω εφαρμόστηκε η
ανάλυση διακύμανσης ή ανάλυση συσχετίσεων.
Ακολούθησε η ανάλυση συσχετίσεων προκειμένου να ελεγχθεί η σχέση μεταξύ των
διαστάσεων της κάθε μεταβλητής με την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των
εκπαιδευτικών. Τέλος για να προσδιοριστεί η προβλεπτική ισχύς των μεταβλητών που
ελέγχθηκαν στην ετοιμότητα, στην κινητοποίηση και στην επάρκεια των εκπαιδευτικών
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εφαρμόστηκαν αρχικά πολλαπλές γραμμικές παλινδρομήσεις (muliptle linear regression) και
κατόπιν η ανάλυση διαδρομών (path analysis). Η αναλύση διαδρομών έγινε με το στατιστικό
πακέτο AMOS 6. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκε ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους η ετοιμότητα, η κινητοποίηση (στάσεις) και η επάρκεια (γνώσεις) των εκπαιδευτικών και
πως η κάθε μία τους ξεχωριστά αλληλεπιδρά ή προβλέπεται από τους πιο σημαντικούς
προσωπικούς και εργασιακούς παράγοντες. Για την πιστοποίηση της καλής προσαρμογής του
μοντέλου που εξετάστηκε σε κάθε κλίμακα, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα κριτήρια που
συνιστώνται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα κριτήρια αυτά είναι ο έλεγχος καλής
προσαρμογής χ2 και οι δείκτες CFI (Comparative Fit Index, Bentler, 1990), RMSEA (Root Mean
Square Error of Approximation,

Bentler, 1995) και

SRMR (Standardized Root-mean-

square Residual, Browne & Cudeck, 1989).
Συγκεκριμένα, καλή προσαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στα δεδομένα προϋποθέτει μη
στατιστικά σημαντική τιμή του χ2. Από πρακτικής όμως άποψης, η προϋπόθεση αυτή σπάνια
επιβεβαιώνεται, ιδιαίτερα όταν το μέγεθος του δείγματος είναι αρκετά μεγάλο ή όταν τα
δεδομένα αποκλίνουν από την κανονική κατανομή (Byrne, 1994). Αντί αυτού, τιμές του λόγου χ2
προς τους βαθμούς ελευθερίας που κυμαίνονται μεταξύ 2 και 3 δείχνουν ότι το προτεινόμενο
μοντέλο προσαρμόζεται ικανοποιητικά (Byrne, 1989. Kline, 1998). Όσον αφορά στους
υπόλοιπους δείκτες, τιμές πάνω από .90 για το CFI και μικρότερο από .08 για το RMSEA
συνηγορούν υπέρ της καλής προσαρμογής του μοντέλου. Νεότερες έρευνες φαίνεται να θέτουν
πιο αυστηρά κριτήρια, τα οποία είναι γύρω στο .95 για το CFI και γύρω στο .06 για το RMSEA
(Hu & Bentler, 1999).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Αποτελέσματα
8.1. Εισαγωγή
Οι στατιστικές αναλύσεις που έγιναν στην έρευνα ακολουθούν τη σειρά των ερευνητικών
ερωτημάτων και υποθέσεων που τέθηκαν στο τέλος του κεφαλαίου της μεθοδολογίας.
8.2.

Κλίμακα μέτρησης ετοιμότητας των εκπαιδευτικών

Η κλίμακα αυτή αφορά την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής στη σχολική του τάξη ή να συζητήσει με τους μαθητές για το θάνατο και
τη διαχείριση του πένθους. Η ανάλυση που εφαρμόστηκε για τη διερεύνηση της παραγοντικής
δομής εξήγαγε έναν παράγοντα ετοιμότητας στον οποίο φορτίζουν ικανοποιητικά οι τρεις από τις
τέσσερεις προτάσεις που περιλαμβάνει η κλίμακα, όπως δείχνει ο Πίνακας 5. Η πρόταση 3
αφαιρέθηκε από τον παράγοντα καθώς παρουσίασε πολύ χαμηλή φόρτιση. Ο παράγοντας της
ετοιμότητας εξηγούσε το 54,11 % της συνολικής διακύμανσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
εσωτερική συνέπεια για την κλίμακα αυτή ήταν αρκετά χαμηλή (Cronbach’s α=.548), πιθανώς
λόγω του μικρού αριθμού των προτάσεων.
Πίνακας 5. Η παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου για την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών
να υλοποιήσει στην τάξη του ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής.
Προτάσεις
1. Νιώθω έτοιμος/η να μιλήσω στα παιδιά της τάξης για ην απώλεια και το
θάνατο

Ετοιμότητα
.840

2. Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για το θάνατο στην τάξη μου

.767

3. Θα ήθελα να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των παιδιών για

.573

το θάνατο μέσα στην τάξη μου
Ιδιοτιμή

1.623
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% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης

54.11%

Μ.Ο.

3.08

Τ.Α.

.831

Με βάση την ανάλυση παραγόντων υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τριών προτάσεων και
δημιουργήθηκε έτσι μια σύνθετη μεταβλητή, η οποία ονομάστηκε ετοιμότητα. Διαπιστώθηκε ότι
η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών ήταν σε μέτριο επίπεδο (Μ.Ο.= 3.08 και Τ.Α.=.831).
Υπενθυμίζεται ότι η ετοιμότητα μετρήθηκε σε κλίμακα 5 διαβαθμίσεων που κυμαινόνταν από 1
έως 5.
8.3.

Κλίμακα μέτρησης στάσεων των εκπαιδευτικών

Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την έκφραση του
πένθους και περιλαμβάνει 10 προτάσεις. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, οι στάσεις
αποτελούν ένδειξη της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών στη διαχείριση πένθους. Από την
ανάλυση παραγόντων εξήχθησαν τρεις παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 60.98% της συνολικής
διακύμανσης. Διαπιστώθηκε ότι η πρόταση 10 δε φόρτιζε σε κανέναν από τους παράγοντες και
γι΄αυτό αφαιρέθηκε. Ο πρώτος παράγοντας που εξήχθη είναι οι πολιτιστικές στάσεις, που
αντανακλούν τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της
κατανοούν, βιώνουν και αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές συμπεριφορές σχετικά με την έκφραση
του πένθους. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η θετική στάση σχετικά με την εμπλοκή που
πιστεύουν ότι έχει ο εκπαιδευτικός στη διαχείριση και έκφραση πένθους των μαθητών. Τέλος, ο
τρίτος παράγοντας είναι η αρνητική στάση σχετικά με την εμπλοκή του εκπαιδευτικού να
χειριστεί το πένθος στη σχολική τάξη. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6, τρεις προτάσεις
φορτίζουν στον παράγοντα των πολιτιστικών στάσεων, δύο φορτίζουν στον παράγοντα των
θετικών στάσεων και τέσσερις φορτίζουν στον παράγοντα των αρνητικών στάσεων. Η
παραγοντική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσε την ύπαρξη των τριών
διαστάσεων με βάση τις οποίες έγινε ο αρχικός σχεδιασμός του ερωτηματολογίου.
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Πίνακας 6. Παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου στάσεων των εκπαιδευτικών
Πολιτιστικές Αρνητική

Προτάσεις
1. Στην Ελλάδα δε νιώθουμε άνετα να
θάνατο

Στάσεις

Στάση

μιλάμε για το
.797

2. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τους αγαπημένους μας
με το να μη συζητάμε για δυσάρεστα γεγονότα
3.

Στάση

Θετική

.846

Όταν ήμουν μικρός/η, οι μεγάλοι δε μιλούσαν για το
.706

θάνατο μπροστά μου
4. Η συζήτηση του πένθους του παιδιού μέσα στην τάξη
εκθέτει και μπορεί να βλάψει το μαθητή

.753

5. Όταν ζητάμε από το παιδί που πενθεί να μιλήσει
για την απώλειά του, το πληγώνουμε άσκοπα

.855

6. Είναι καλύτερα να μιλήσουμε με την οικογένεια του
παιδιού που πενθεί παρά με το ίδιο

.795

7. Στο σχολικό πλαίσιο, το πιο κατάλληλο άτομο να
μιλήσει στο παιδί που πενθεί
είναι ένας
ειδικός
(ψυχολόγος, γιατρός, κλπ)

.454

8. Ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει
το παιδί να επεξεργαστεί δύσκολες καταστάσεις

.842

9. Στο σχολικό πλαίσιο το πιο κατάλληλο άτομο να
μιλήσει στο παιδί που πενθεί είναι ο εκπαιδευτικός της
τάξης, μετά από την ανάλογη επιμόρφωση

.803

Ιδιοτιμή
% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης
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1.925

2.354

1.210

21.38%

26.15%

13.45%

Μ. Ο.

4.36

3.02

3.47

Τ. Α.

.638

.826

. 911

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η εσωτερική συνέπεια για τις τρεις υποκλίμακες. Για την
υποκλίμακα των πολιτιστικών στάσεων, η αξιοπιστία ήταν α=.693, τιμή ικανοποιητική. Για την
υποκλίμακα της θετική στάσης, η αξιοπιστία ήταν α=.557, τιμή σχετικά χαμηλή, πιθανώς λόγω
του μικρού αριθμού των προτάσεων που φορτίζουν στην υποκλίμακα αυτή και, τέλος, για την
υποκλίμακα της αρνητικής στάσης, η αξιοπιστία ήταν α=.707, η οποία ήταν ικανοποιητική.
Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί εμφάνισαν αρκετά ισχυρές πολιτιστικές στάσεις ως προς
την έκφραση πένθους (Μ.Ο.=4.36 και Τ.Α.=.638). Επίσης, παρουσίασαν μέτρια ισχυρές θετικές
στάσεις (Μ.Ο.=3.47 και Τ.Α.=.911) και αρνητικές στάσεις (Μ.Ο.=3.02 και Τ.Α.=.826) ως προς
την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαχείριση και έκφραση του πένθους στη σχολική τάξη.
8.4.

Κλίμακα μέτρησης γνώσεων των εκπαιδευτικών

Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορά γενικά τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά στο παιδί
που θρηνεί και συγκεκριμένα τις γνώσεις για την ένταση και τη διάρκεια του θρήνου, για τα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του παιδιού που πενθεί, την αντιμετώπιση του θέματος στην
τάξη κ.τ.λ. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, οι γνώσεις αποτελούν ένδειξη της επάρκειας των
εκπαιδευτικών στη διαχείριση πένθους.
Από την ανάλυση παραγόντων, εξήχθησαν δύο παράγοντες γνώσεων σχετικά με το παιδί που
πενθεί οι οποίοι εξηγούν το 35.82% της συνολικής διακύμανσης. Οι παράγοντες αυτοί είναι: (α)
οι κατάλληλες γνώσεις και (β) οι προκατειλημμένες γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διάρκεια, την ένταση, τη μορφή του πένθους, την κατανόηση της έννοιας του θανάτου από τα
παιδιά σε κάθε ηλικία και τη διαχείριση πένθους. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, εννέα δηλώσεις
φορτίζουν στον παράγοντα των κατάλληλων γνώσεων και πέντε φορτίζουν στον παράγοντα των
προκατειλλημένων γνώσεων. Η ερώτηση 11 και η ερώτηση 14 δεν φόρτιζαν σε κανέναν από
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τους παράγοντες και γι΄αυτό αφαιρέθηκαν. Με άλλα λόγια η παραγοντική ανάλυση των
δεδομένων της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσε την ύπαρξη των δύο διαστάσεων με βάση τις
οποίες έγινε ο αρχικός σχεδιασμός του ερωτηματολογίου.
Πίνακας 7. Παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου γνώσεων των εκπαιδευτικών για το θρήνο
του παιδιού και τη διαχείριση του πένθους
9. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται για θέματα
απώλειας και θανάτου

.751

Κατάλληλες
Προτάσεις
10 Είναι καλύτερα να μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο από την γνώσεις
.676
προσχολική ηλικία
1.
παιδίσημαντικό
που πενθείναπερνάει
μια δύσκολη
περίοδο
στην
11 ΤοΕίναι
εκφράζουμε
στην τάξη
και τα
δικάαρχή,
μας
γρήγορα
όμως το
το ξεχνάει
μιλάμε για
συναισθήματα
καιξεπερνάει
εμπειρίες και
σχετικά
με το θάνατο
και το
το θάνατο
πένθος
2.
δε βιώνουν
τόσο έντονα
το πένθος γύρω
τους από
όσο το
οι
12 Τα
Η παιδιά
συμμετοχή
των παιδιών
στις τελετουργίες
ενήλικες
μας με τομνημόσυνα
να μη συζητάμε
γεγονότα
θάνατο (κηδείες,
κτλ.) για
τα δυσάρεστα
βοηθά στην
αποδοχή του
συμβάντος
στην καλύτερη
προσαρμογή
τους στη για
ζωήτα
χωρίς
το
3. Το κύριοκαι
στοιχείο
της διαδικασίας
του πένθους
παιδιά
νεκρόη θλίψη και το κλάμα
είναι
13
Η παιδιά
άρνησηδείχνουν
είναι φυσιολογικό
της διαχείρισης
του
4. Τα
το πένθος στάδιο
τους κυρίως
με απόσυρση
πένθους
και ακεφιά
14 Τα παιδιά κατανοούν την έννοια του θανάτου με διαφορετικό
5. Πρέπει να
παρακινούμε τα
παιδιά
που πενθούν
να
τρόπο σε κάθε ηλικία
συμμετέχουν σε παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες
Ιδιοτιμή
6. Ακόμη κι αν δε μιλάμε ανοιχτά για το πένθος του μαθητή,
αυτό
την υπόλοιπη
% τηςεπηρεάζει
εξηγούμενης
συνολικήςτάξη
διακύμανσης
7.
Μ. Ο
Ο.θρήνος είναι μια μακροχρόνια διεργασία χωρίς καθορισμένη
διάρκεια, μορφή και τέλος
Τ. Α.
8. Το παιδί που πενθεί έχει ανάγκη ελέγχου και ορίων (ίδιες
συνθήκες και συμπεριφοράς-όσο είναι δυνατόν- όπως και πριν την
απώλεια) σε επίπεδο σχολείου και σπιτιού

140

.736

Προκατειλημμένες γνώσεις
.648

.664
.506
.672
.487

.615

.489

.516

2.950
.399
21.07%

2.065
14.75%

3.47
.347

3.19

.606

.647

.438

Ακολούθως υπολογίστηκε η εσωτερική συνέπεια για τις δύο υποκλίμακες. Για την υποκλίμακα
των προκατειλημμένων γνώσεων των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση πένθους, η τιμή
Cronbach’s είναι α=.622, τιμή αποδεκτή, ενώ η αξιοπιστία για την υποκλίμακα των κατάλληλων
γνώσεων ήταν ικανοποιητική (α=.707).
Όπως δείχνουν οι μέσοι όροι των δύο υποκλιμάκων, οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν σε μέτριο
βαθμό τόσο τις κατάλληλες (Μ.Ο.=3.47 και Τ.Α.= .606) όσο και τις προκατειλημμένες γνώσεις
(Μ.Ο.=3.19 και Τ.Α.= .647). Ωστόσο, όπως αναφέρουν, έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό κατάλληλες
γνώσεις σχετικά με το πένθος των παιδιών από ό,τι προκατειλημμένες γνώσεις.
8.5.

Προσωπικοί παράγοντες των εκπαιδευτικών

Στην ενότητα αυτή ερευνάται η επίδραση που πιθανόν να έχουν στην ετοιμότητα, στην
κινητοποίηση και στην επάρκεια ορισμένοι προσωπικοί παράγοντες των εκπαιδευτικών.
Πιο ειδικά ερευνώνται η θρησκευτικότητα των εκπαιδευτικών, η συναισθηματική νοημοσύνη και
η ενσυναίσθησή τους καθώς και οι εργασιακές και προσωπικές εμπειρίες τους σε περιστατικά
θανάτου.
8.5.1. Κλίμακα μέτρησης θρησκευτικότητας των εκπαιδευτικών
Η ανάλυση για τη διερεύνηση της παραγοντικής δομής εξήγαγε έναν παράγοντα
θρησκευτικότητας (βλ Πίνακα 8) στον οποίο φορτίζουν και οι πέντε προτάσεις. Ο παράγοντας
εξηγεί το 72.21% της συνολικής διακύμανσης. Η εσωτερική συνέπεια για την κλίμακα αυτή ήταν
αρκετά ικανοποιητική (α=.897).
Πίνακας 8. Παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου θρησκευτικότητας των εκπαιδευτικών
Προτάσεις

Θρησκευτικότητα
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1. Πιστεύω στο Θεό

.900

2. Η προσευχή μου προσφέρει αίσθημα γαλήνης κι ασφάλειας

.908

3. Πιστεύω στη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση

.843

4. Αναζητώ υποστήριξη και παρηγοριά από το Θεό στις δύσκολες στιγμές

.893

5. Πιστεύω στην ύπαρξη των δυνάμεων του Καλού και του Κακού

.685
3.611

Ιδιοτιμή

72.21%

% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης
Μ. Ο.

3.56

Τ. Α.

1.073

Με βάση την ανάλυση παραγόντων, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των πέντε προτάσεων και έτσι
δημιουργήθηκε η σύνθετη μεταβλητή της θρησκευτικότητας (Μ.Ο.=3.56 και Τ.Α.=1.073). Ο
παράγοντας αυτός εκφράζει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. Βρέθηκε ότι οι
εκπαιδευτικοί έχουν αρκετά υψηλό επίπεδο θρησκευτικότητας.
8.5.2. Κλίμακα μέτρησης συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών
Για τη μέτρηση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών,
χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence Scale WLEIS). Η ανάλυση παραγόντων εξήγαγε τρεις παράγοντες οι οποίοι παρουσιάζονται στον
Πίνακα 9. Οι παράγοντες ταυτοποιήθηκαν ως εξής: (α) εκτίμηση και χρήση των συναισθημάτων
του εαυτού όπου φορτίζουν οχτώ δηλώσεις (οι οποίες στην αρχική κλίμακα των Wong & Law
(2002) φόρτιζαν σε δύο παράγοντες), (β) ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού όπου
φορτίζουν τέσσερις δηλώσεις και (γ) κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων όπου φορτίζουν
τέσσερις δηλώσεις. Οι δύο τελευταίοι παράγοντες διαμορφώθηκαν όπως ακριβώς και στην
αρχική κλίμακα. Αντίθετα, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας δεν επιβεβαίωσαν την
παραγοντική δομή της κλίμακας του πρώτου παράγοντα όπως αυτή διαπιστώθηκε στην αρχική
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έκδοση του ερωτηματολογίου (Wong & Law, 2002) αλλά και κατά την προσαρμογή της σε
ελληνικό δείγμα που έγινε από τους Kafetsios και Zampetakis (2008). Συγκεκριμένα, η εκτίμηση
και η χρήση των συναισθημάτων του εαυτού στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις αποτελούν
ξεχωριστές υποκλίμακες, ενώ στην παρούσα έρευνα οι δύο αυτές διαστάσεις φορτώθηκαν στον
ίδιο παράγοντα.
Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η εσωτερική συνέπεια για τις τρεις υποκλίμακες. Για την
υποκλίμακα της εκτίμησης και χρήσης των προσωπικών συναισθημάτων βρέθηκε α=.848, τιμή
που είναι αρκετά υψηλή. Για την υποκλίμακα της ρύθμισης συναισθημάτων η αξιοπιστία ήταν
ικανοποιητική (α=.803). Τέλος για την υποκλίμακα της κατανόησης συναισθημάτων των άλλων
βρέθηκε α=.742, τιμή αρκετά ικανοποιητική.
Υπολογίζοντας το μέσο όρο σε κάθε υποκλίμακα, προέκυψαν τρεις σύνθετες μεταβλητές που
ονομάστηκαν: (α) εκτίμηση και χρήση των συναισθημάτων (Μ.Ο.=3.96 και Τ.Α.=.595), (β)
ρύθμιση των συναισθημάτων (Μ.Ο.=3.57 και Τ.Α.=.599) και (γ) κατανόηση των συναισθημάτων
των άλλων (Μ.Ο.=3.92 και Τ.Α.=.746). Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι έχουν σε
αρκετά υψηλό βαθμό την ικανότητα εκτίμησης και χρήσης των συναισθημάτων τους, την
κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων και την ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων
τους.
Πίνακας 9. Παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου συναισθηματικής νοημοσύνης των
εκπαιδευτικών

Προτάσεις

Εκτίμηση-Χρήση
Συναισθημάτων
Εαυτού

1. Τις περισσότερες φορές, καταλαβαίνω το
γιατί αισθάνομαι, έτσι όπως αισθάνομαι

.596
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Ρύθμιση
Κατανόηση
Συναισθημάτων Συναισθημάτων
Εαυτού
Άλλου

2. Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου
και μετά βάζω τα δυνατά μου για να τους
πετύχω

.670

3. Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων μου

.504

4. Πάντα λέω στον εαυτό μου’ ότι είμαι ένα
άξιο και ικανό άτομο

.584

5. Πάντα καταλαβαίνω πώς
πραγματικά

.681

αισθάνομαι

6. Είμαι ένα άτομο με ισχυρά κίνητρα

.690

7. Πάντα γνωρίζω αν είμαι χαρούμενος ή όχι

.548

8. Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να καταφέρει το καλύτερο

.723

9. Μπορώ με τη λογική να ελέγξω το θυμό
μου και να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες

.825

10. Είμαι απόλυτα ικανός να ελέγξω τα συναισθήματά μου

.669

11. Όταν θυμώνω, πάντα μπορώ να ηρεμήσω
γρήγορα.

.727

12. Έχω καλό έλεγχο των συναισθημάτων
μου

.654

13. Πάντα μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνονται οι φίλοι μου με βάση τη συμπεριφορά
τους

.631

14. Είμαι καλός παρατηρητής των συναισθημάτων των άλλων

.756
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15. Είμαι ευαίσθητος στα συναισθήματα και
τη συγκινησιακή κατάσταση των άλλων
ανθρώπων

.605

16. Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων των ανθρώπων γύρω μου

.799

Ιδιοτιμή

6.441

1.351

1.115

40.25%

8.45%

6.97%

Μ. Ο.

3.96

3.57

3.92

Τ. Α.

.595

.599

.746

% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης

8.5.3. Κλίμακα μέτρησης ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών
Όπως έδειξε η ανάλυση παραγόντων (Πίνακας 10), η κλίμακα αυτή μετράει δύο διαστάσεις της
ενσυναίσθησης: την ενσυναίσθητη ανησυχία (ή ασύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση) και το
ενσυναίσθητο ενδιαφέρον (ή σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση). Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν το
43.94% της συνολικής διακύμανσης. Ο πρώτος παράγοντας (ενσυναίσθητη ανησυχία) μετρά τα
συναισθήματα ανησυχίας και άγχους που βιώνει το άτομο ως αντίδραση σε ένα ακραίο άγχος
μιας δύσκολης κατάστασης και φορτίζεται από επτά προτάσεις. Ο δεύτερος παράγοντας
(ενσυναίσθητο ενδιαφέρον) αξιολογεί τα συναισθήματα ενδιαφέροντος, ζεστασιάς και συμπάθειας
του ατόμου προς άλλα άτομα και φορτίζεται από επτά προτάσεις.

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η εσωτερική συνέπεια για τις δύο υποκλίμακες. Για την
υποκλίμακα του ενσυναίσθητου ενδιαφέροντος η τιμή Cronbach είναι α=.681, που δηλώνει
μέτρια αξιοπιστία, και για την υποκλίμακα της ενσυναίσθητης ανησυχίας βρέθηκε α=.803, που
δηλώνει αρκετά ικανοποιητική αξιοπιστία.
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Όπως δείχνουν οι μέσοι όροι των δύο υποκλιμάκων, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν σε αρκετά
υψηλό βαθμό ενσυναίσθητο ενδιαφέρον (Μ.Ο.=4.07 και Τ.Α.=.552), δηλαδή συναισθήματα
ενδιαφέροντος, ζεστασιάς και συμπάθειας προς άλλα άτομα, ενώ αναφέρουν ότι βιώνουν σε
μέτριο βαθμό ενσυναίσθητη ανησυχία (Μ.Ο.=2.75 και Τ.Α.=.741) δηλαδή συναισθήματα
ανησυχίας και άγχους όταν άλλα άτομα βιώνουν ακραίο άγχος σε ποικίλα διαπροσωπικά
πλαίσια.

Πίνακας 10. Παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών

Προτάσεις

Ενσυναίσθητη Ενσυναίσθητο
Ανησυχία
Ενδιαφέρον

1. Με τρομάζει να βρίσκομαι σε μια κατάσταση με έντονη συναισθηματική φόρτιση

.670

2. Μερικές φορές αισθάνομαι ανήμπορος/η όταν είμαι στο μέσο
μιας κατάστασης με έντονη συναισθηματική φόρτιση

.602

3. Όταν βλέπω κάποιον τραυματισμένο, προσπαθώ να παραμείνω .440
ψύχραιμος
4. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αισθάνομαι αμηχανία και
ανησυχία

.761

5. Συνήθως είμαι αρκετά αποτελεσματικός στο να
ανταπεξέρχομαι στις δύσκολες καταστάσεις

.574

6. Έχω την τάση να χάνω τον έλεγχό μου σε έκτακτες καταστάσεις

.806

7. Όταν βλέπω κάποιον που χρειάζεται άμεσα βοήθεια σε μια
κρίσιμη κατάσταση,

.777
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8. Μερικές φορές δεν αισθάνομαι πολύ συμπονετικά για τους
άλλους, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα

.382

9. Οι κακοτυχίες των άλλων δε με προβληματίζουν ιδιαίτερα

.569

10. Όταν βλέπω κάποιον που τον εκμεταλλεύονται,
νιώθω κάπως προστατευτικά απέναντί του

.715

11. Όταν βλέπω να φέρονται σε κάποιον άδικα, δεν
συμπάσχω συχνά μαζί του

.464

12. Συχνά νιώθω τρυφερότητα και νοιάζομαι

.692

13. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως αρκετά συμπονετικό

.730

πρόσωπο
14. Συχνά επηρεάζομαι από πράγματα που βλέπω να συμβαίνουν
Ιδιοτιμή

.503
3.411

2.741

% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης

24.37%

19.58%

Μ. Ο.

2.75

4.07

Τ. Α.

.741

.552

8.5.4.

Κλίμακα μέτρησης εμπειριών θανάτου στους εκπαιδευτικούς

Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορά τις προσωπικές και τις εργασιακές εμπειρίες των
εκπαιδευτικών σε σχέση με το πένθος. Δύο παράγοντες εξήχθησαν από την ανάλυση
παραγόντων, οι οποίοι εξηγούν το 56.09% της συνολικής διακύμανσης. Ο πρώτος παράγοντας
αφορά στις εργασιακές εμπειρίες, οι οποίες αφορούν κάποιο περιστατικό θανάτου στο σχολείο
(θάνατος μαθητή, θάνατος μέλους οικογένειας μαθητή, κ.α.). Ο δεύτερος αφορά στις προσωπικές
εμπειρίες, οι οποίες αφορούν περιστατικά θανάτου στο άμεσο ή φιλικό περιβάλλον των
εκπαιδευτικών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11, τρεις προτάσεις φορτίζουν στον παράγοντα των
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εργασιακών εμπειριών και τρεις φορτίζουν στον παράγοντα των προσωπικών. Οι διαστάσεις με
βάση τις οποίες κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο επιβεβαιώθηκαν από την παραγοντική
ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας. Ακολούθως υπολογίστηκε η εσωτερική
συνέπεια για τις δύο υποκλίμακες. Για την υποκλίμακα των προσωπικών εμπειριών των
εκπαιδευτικών βρέθηκε τιμή α=.503, η οποία είναι χαμηλή, και για την υποκλίμακα των
εργασιακών εμπειριών η αξιοπιστία ήταν ικανοποιητική (α=.669).
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των ερωτήσεων που
φορτώνουν στους δύο παράγοντες και έτσι δημιουργήθηκαν δύο σύνθετες μεταβλητές. Όπως
φαίνεται στον Πίνακα 11, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι έχουν αντιμετωπίσει λίγα περιστατικά
θανάτου στον εργασιακό τους χώρο (Μ.Ο.=2.30 και Τ.Α.=.914) και ακόμη λιγότερες προσωπικές
εμπειρίες (Μ.Ο.=1.70 και Τ.Α.=.667).
Πίνακας 11. Παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου των εμπειριών των εκπαιδευτικών σε
σχέση με το πένθος
Προτάσεις
5. Έχω βιώσει το θάνατο ενός ατόμου της οικογένειάς μου,
πριν την ηλικία των 30 (γονείς, αδέλφια, παππούς, γιαγιά, θείοι
1.
Έχω βιώσει
το θάνατο
μουσας)
κατά τη διάρκεια της
ΜΟΝΟΝ
εάν είχαν
ενεργόενός
ρόλομαθητή
στην ζωή
υπηρεσίας μου στην εκπαίδευση
6. Ως τώρα, έχω βιώσει ένα σχετικά υψηλό αριθμό
2.
Μου έχει
συμβείοικογενειακό
να πεθάνει ένα
άτομο
της μου
οικογένειας
θανάτων
στο άμεσο
ή/και
φιλικό
περιβάλλον
μαθητή μου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στην
Ιδιοτιμή
εκπαίδευση
%
εξηγούμενης
συνολικής
διακύμανσης
3. της
Πριν
συμβεί κάποιο
περιστατικό
θανάτου στο σχολείο μου,
είχα
Μ. Ο.συζητήσει με τους μαθητές μου για θέματα γύρω από το
θάνατο
Τ. Α.
4. Έχω βιώσει το θάνατο ενός ατόμου της δικής μου
οικογένειας, πριν την ηλικία των 18 (γονείς, αδέλφια, παππούς,
γιαγιά, θείοι ΜΟΝΟΝ εάν είχαν ενεργό ρόλο στην ανατροφή σας)
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Προσωπικές
.836
εμπειρίες

Εργασιακές
εμπειρίες
.789

.729
.810
2.134

1.232

35.56%

20.53%
.489

1.70

2.30

.667
.731

.914

8.6.

Εργασιακοί παράγοντες των εκπαιδευτικών

Στην ενότητα αυτή ερευνώνται η επίδραση που πιθανόν να έχουν στην ετοιμότητα, στην
κινητοποίηση και στην επάρκεια ορισμένοι εργασιακοί παράγοντες των εκπαιδευτικών. Πιο
ειδικά ερευνώνται η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον γενικό τους ρόλο αλλά και τον ειδικό
τους ρόλο απέναντι στο παιδί που πενθεί στην τάξη, οι δυσκολίες υλοποίησης που
αντιλαμβάνονται ότι έχει ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής, όπως και η επίδραση που
εκτιμούν ότι έχει ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά.
8.6.1.

Κλίμακα μέτρησης του γενικού ρόλου των εκπαιδευτικών

Το ερωτηματολόγιο αυτό εξετάζει την αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για το ρόλο τους
γενικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και περιλαμβάνει 10 προτάσεις. Από την ανάλυση
παραγόντων εξήχθησαν δύο παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το 55.71% της συνολικής
διακύμανσης. Ο πρώτος αναφέρεται στον παραδοσιακό ρόλο, όπου βαρύτητα δίνεται στην
ανάπτυξη της γνωστικής νοημοσύνης των μαθητών, και ο δεύτερος στον παιδαγωγικό ρόλο,
όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εμψυχωτής και καθοδηγητής και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης
κοινωνικών δεξιοτήτων (έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, ενσυναίσθηση κ.τ.λ.)
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12, τρεις προτάσεις φορτίζουν στον παράγοντα του
παραδοσιακού ρόλου και έξι φορτίζουν στον παράγοντα του παιδαγωγικού ρόλου. Διαπιστώθηκε
ότι η πρόταση 2 φόρτιζε και στους δύο παράγοντες σχεδόν το ίδιο και γι΄αυτό αφαιρέθηκε από
την ανάλυση. Οι διαστάσεις με βάση τις οποίες κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο
επιβεβαιώθηκαν από την παραγοντική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας.
Ακολούθως υπολογίστηκε η εσωτερική συνέπεια για τις δύο υποκλίμακες. Για την υποκλίμακα
του παραδοσιακού ρόλου των εκπαιδευτικών βρέθηκε τιμή α=.625, η οποία είναι αποδεκτή, και
για την υποκλίμακα του παιδαγωγικού ρόλου η αξιοπιστία ήταν ικανοποιητική (α=.811).
Οι μέσοι όροι των δύο υποκλιμάκων δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν σε αρκετά
υψηλό βαθμό το νέο παιδαγωγικό ρόλο (Μ.Ο.=4.43 και Τ.Α.=.556) στο σχολείο και σε μέτριο
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βαθμό τον παραδοσιακό ρόλο (Μ.Ο.=3.09 και Τ.Α.=.955) που υιοθετούνταν στις προηγούμενες
δεκαετίες.
Πίνακας 12. Παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου για το γενικό ρόλο των εκπαιδευτικών
Παιδαγωγικός Παραδοσιακός
ρόλος
ρόλος

Προτάσεις
1.Διοικητικός, ως προς την επίβλεψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών δραστηριοτήτων

.699

3.Μεταδότης γνώσεων, ως προς αυτό που προδιαγράφει το
Αναλυτικό πρόγραμμα

.773

4.Αξιολογητής, ως προς το εξεταστικό – βαθμολογικό –επιλεκτικό
σύστημα

.751

5.Οργανωτικός – Συντονιστικός, ως προς την εκπαιδευτική
διαδικασία (προγραμματισμό διδασκαλίας, κλίμα τάξης,
κατάλληλες συνθήκες)

.566

6.Παιδαγωγός, ως προς το άτομο που γνωρίζει τα θέματα αγωγής
των παιδιών, μεταφέρει αλλά και αναπαράγει τη γνώση

.684

7.Καθοδηγητής – Κοινωνικός, ως προς πρότυπο μίμησης σε αξίες,
σχέσεις και συμπεριφορές

.719

8.Συμβουλευτικός – Υποστηρικτής, ως προς τη βοήθεια και
συμπαράσταση που δίνει στα παιδιά στα όποια προβλήματά τους

.804

9.Μεταρρυθμιστής, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και αλλαγές
σε θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και κοινωνικού στίβου

.710

10.Συνεργατικός – Συνερευνητής, ως προς την έρευνα,
ανακάλυψη, ανάλυση, παρουσίαση και αξιολόγηση των γνώσεων
και πληροφοριών μαζί με τους μαθητές του

.803

Ιδιοτιμή

3.353
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1.661

% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης

37.25

18.46

Μ. Ο.

4.43

3.09

Τ. Α.

.556

.955

8.6.2.

Κλίμακα μέτρησης του ειδικού ρόλου των εκπαιδευτικών απέναντι στο παιδί που

πενθεί
Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορά τον ειδικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαχείριση του
πένθους ενός παιδιού που βιώνει την απώλεια αγαπημένου προσώπου στο σχολικό πλαίσιο.
Όπως έδειξε η ανάλυση, τρεις παράγοντες εξηγούν το 55.71% της συνολικής διακύμανσης. Οι
παράγοντες που εξήγχθησαν είναι: (α) η προσωπική εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε ένα
περιστατικού πένθους στη σχολική του τάξη, (β) η γνωστική διαχείριση του περιστατικού, η
οποία αφορά στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού που είναι αποστασιοποιημένη από τα
συναισθήματα και απευθύνεται μόνο στη γνωστική δραστηριότητα των μαθητών και, τέλος, (γ) η
αποσιώπηση του περιστατικού, δηλαδή η άρνηση του εκπαιδευτικού να συζητήσει για τέτοια
ζητήματα μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13, τέσσερις προτάσεις
φορτίζουν στον παράγοντα της προσωπικής εμπλοκής, τρεις φορτίζουν στον παράγοντα της
γνωστικής διαχείρισης και τρεις στον παράγοντα της αποσιώπησης. Οι διαστάσεις με βάση τις
οποίες κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο επιβεβαιώθηκαν από την παραγοντική ανάλυση των
δεδομένων της παρούσας έρευνας.
Στη συνέχεια υπολογίστηκε η εσωτερική συνέπεια για τις τρεις υποκλίμακες. Για την
υποκλίμακα της προσωπικής εμπλοκής, βρέθηκε τιμή Cronbach’s α=.632, ενώ η τιμή της
γνωστικής διαχείρισης της κατάστασης είναι α=.650. Οι τιμές αυτές θεωρούνται αποδεκτές.
Όμως, στην υποκλίμακα της αποσιώπησης του περιστατικού η αξιοπιστία ήταν σχετικά χαμηλή
(α=.550).
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Σύμφωνα με τους μέσους όρους, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι ο
ρόλος τους στη διαχείριση ενός περιστατικού πένθους στη σχολική τάξη περιλαμβάνει την
προσωπική εμπλοκή τους σε αρκετά υψηλό βαθμό (Μ.Ο.= 4.08 και Τ.Α.=.659). Σε μέτριο βαθμό
ανέφεραν ότι υιοθετούν τη γνωστική διαχείριση (Μ.Ο.=3.29 και Τ.Α.=.883) ενώ σε χαμηλότερο
βαθμό υιοθετούν την αποσιώπηση του περιστατικού (Μ.Ο.=2.63 και Τ.Α.=.900).
Πίνακας 13. Παραγοντική δομή του ειδικού ρόλου των εκπαιδευτικών ως προς ένα παιδί που

1. Να μιλήσω κατ’ ιδίαν με το παιδί που πενθεί σχετικά με το θέμα

.708

2. Να συνεργαστώ με το οικογενειακό περιβάλλον και να τους
ενθαρρύνω να συζητούν το θέμα του θανάτου στο σπίτι

.773

3. Να ενθαρρύνω τη συμπαράσταση στο παιδί που πενθεί από
τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης

.748

4. Να προσκαλέσω κάποιον ειδικό πάνω σε θέματα πένθους να
μιλήσει στην τάξη

.511

5. Να μειώσω τις σχολικές απαιτήσεις και προσδοκίες από το παιδί

.814

6. Να βοηθάω περισσότερο το παιδί στα μαθήματα

.755

7. Να το κρατώ διαρκώς απασχολημένο, ώστε να ξεχνάει τον
πόνο του

.676

8. Να αποσιωπήσω το θέμα για να μην πληγώσω το παιδί που
πενθεί

Αποσιώπηση
Περιστατικού

Προτάσεις

Γνωστική
Διαχείριση

Προσωπική
Εμπλοκή

πενθεί

.655

9.Να το παραπέμψω σε διαγνωστικές υπηρεσίες και σε ειδικούς
.727
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10. Να κάνω τη δουλειά μου όπως πριν, για να μη διαταραχτεί η
ηρεμία της τάξης
Ιδιοτιμή

.688
2.372

2.048

1.152

23.72%

20.48%

11.52%

Μ. Ο.

4.08

3.29

2.63

Τ. Α.

.659

.883

.900

% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης

8.6.3.

Κλίμακα μέτρησης παραγόντων δυσκολίας στην υλοποίηση ενός προγράμματος

Περιθανάτιας αγωγής
Η κλίμακα αυτή αφορούσε τους παράγοντες δυσκολίας που αντιλαμβάνονται ή υποθέτουν ότι
υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος με θέμα την αγωγή για το
θάνατο στη σχολική τάξη. Δύο παράγοντες εξήχθησαν από την ανάλυση παραγόντων, οι οποίοι
εξηγούσαν το 53.04% της συνολικής διακύμανσης.
Ο πρώτος παράγοντας ήταν οι εσωγενείς δυσκολίες και αφορούσε την προσωπική αναστολή
των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος (π.χ. αντίδραση παιδιών,
αντίδραση γονέων). Ο δεύτερος παράγοντας ήταν οι εξωγενείς δυσκολίες και αφορούσε στην
έλλειψη των μέσων που θα βοηθούσαν τον εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στην υλοποίηση του
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό, συμβουλευτική βοήθεια από
ειδικούς, βιβλιογραφία κλπ.).
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 14, επτά προτάσεις φορτίζουν στον παράγοντα των εσωγενών
δυσκολιών και δύο φορτίζουν τον παράγοντα των εξωγενών. Οι διαστάσεις με βάση τις οποίες
κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο επιβεβαιώθηκαν από την παραγοντική ανάλυση των
δεδομένων της παρούσας έρευνας.
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Ακολούθως υπολογίστηκε η αξιοπιστία για τις δύο υποκλίμακες. Για την υποκλίμακα των
εξωγενών παραγόντων δυσκολίας η αξιοπιστία ήταν α=.764 και για την υποκλίμακα των
εσωγενών παραγόντων δυσκολίας α=.788. Η αξιοπιστία των δύο υποκλιμάκων ήταν
ικανοποιητική.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των δύο υποκλιμάκων.
Διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για τις εξωγενείς δυσκολίες ήταν αρκετά
υψηλή (Μ.Ο.=3.89 και Τ.Α.=1.015) ενώ για τις εσωγενείς δυσκολίες (Μ.Ο.=2.84 και Τ.Α.=.799)
ήταν μέτρια, σύμφωνα με την κλίμακα που κυμαινόνταν από 1 έως 5. Όπως δείχνουν οι μέσοι
όροι, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό εξωγενείς δυσκολίες
στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής απ΄ότι εσωγενείς δυσκολίες.
Πίνακας 14. Παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου παραγόντων δυσκολίας για την
υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής
Εσωγενείς
Δυσκολίες

Προτάσεις
1.Έχω προσωπική συναισθηματική αναστολή για αυτό το θέμα

.575

2.Φοβάμαι ότι μπορεί να μη χειριστώ σωστά ένα τόσο λεπτό
ζήτημα

.719

3.Ανησυχώ για την αντίδραση των γονέων κατά τη διάρκεια
εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος

.688

4.Ανησυχώ για την αντίδραση των παιδιών της τάξης μου κατά
τη διάρκεια εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος

.770

5.Έχω μαθητές με θρησκευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές
ιδιαιτερότητες και δε γνωρίζω πώς να παρουσιάσω το θέμα
λαμβάνοντάς τις υπόψη

.556

6.Διδάσκω σε παιδιά μικρών τάξεων (νήπια, Α’ Β’ Δημοτικού)
και δεν ξέρω πώς θα αντιληφθούν το θέμα αυτό

.614
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Εξωγενείς
Δυσκολίες

7.Δε γνωρίζω τι απαντήσεις να δώσω στις δύσκολες ερωτήσεις
των παιδιών (π.χ. πού πάει ο νεκρός;)

.688

8.Υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας για
παιδιά που πενθούν

.892

9.Υπάρχει έλλειψη συμβουλευτικής βοήθειας από ειδικούς
(ψυχολόγους)

.886

Ιδιοτιμή

3.350

% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης

37.22%

1.424
15.82%

Μ. Ο.

2.84

3.89

Τ. Α.

.799

1.015

8.6.4.

Κλίμακα μέτρησης της αντιληπτής θετικής επίδρασης για την εφαρμογή ενός

προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά
Η κλίμακα αυτή αφορά στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών ως προς τη θετική επίδραση
(γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική) που έχει η σωστή διαχείριση και η εφαρμογή ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά. Η ανάλυση παραγόντων για τη διερεύνηση της
παραγοντικής εγκυρότητας, η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 15, εξήγαγε έναν παράγοντα
στον οποίο φορτίζουν και οι 5 προτάσεις, ο οποίος εξηγεί το 64.88% της συνολικής
διακύμανσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εσωτερική συνέπεια για την κλίμακα αυτή ήταν
αρκετά ικανοποιητική (τιμή Cronbach’s α=.861).
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Πίνακας 15. Μονοπαραγοντική δομή του ερωτηματολογίου για την αντιληπτή θετική επίδραση
της εφαρμογής ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά.
Προτάσεις
Θεωρώ ότι η σωστή διαχείριση και εφαρμογή ενός τέτοιου θέματος

Επίδραση

από τον εκπαιδευτικό της τάξης θα έχει θετική επίδραση στα παιδιά ως προς:
1. Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών σε τέτοια θέματα

.785

2. Τη στάση τους απέναντι σε συμμαθητές/συμμαθήτριες που βιώνουν απώλεια

.821

3. Τη συναισθηματική συμπεριφορά τους σε περίπτωση που βιώνουν τα ίδια

.843

ην α ώλεια
4. Την κοινωνική ένταξη του παιδιού που πενθεί

.841

5. Τη βελτίωση της σχολικής απόδοσης του παιδιού που πενθεί

.733
3.244

Ιδιοτιμή

64.88%

% της εξηγούμενης συνολικής διακύμανσης
Μ. Ο.

3.84

Τ. Α.

.748

Με βάση την παραπάνω ανάλυση υπολογίστηκε ο μέσος όρος των πέντε ερωτήσεων και
δημιουργήθηκε έτσι μια σύνθετη μεταβλητή, η προσωπική εκτίμηση των εκπαιδευτικών για την
επίδραση που μπορεί να έχει στα παιδιά η εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής.
Σύμφωνα με τον μέσο όρο, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν σε αρκετά υψηλό βαθμό
(Μ.Ο.= 3.84 και Τ.Α.=.748) ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος έχει θετική επίδραση
στα παιδιά.
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8.7.

Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις των

ερωτηματολογίων
Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε τις συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις
δηλώσεις των αυτοσχέδιων ερωτηματολογίων ανά θεματική κατηγορία. Οι μέσοι όροι ανά
διάσταση που εξήχθησαν σε προηγούμενες ενότητες δεν δίνουν αναλυτικές πληροφορίες απλά
δείχνουν ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι κοντά στο μέτριο. Αντίθετα, από τη
συχνότητα η οποία δίνεται σε ποσοστιαίες αναλογίες (%) παίρνουμε υψηλή ποιότητα
πληροφορίες. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται λεπτομερώς οι διακυμάνσεις στις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε κάθε ερώτηση και διαπιστώνονται οι συγκεκριμένες
δυσκολίες που ενδεχομένως έχουν ανά δήλωση. Οι πίνακες θα σχολιαστούν εκτενώς στη
συζήτηση των αποτελεσμάτων και θα συγκριθούν τα ποσοστά της παρούσας έρευνας με τα
ποσοστά άλλων ερευνών.
8.7.1.

Οι συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις των

ερωτηματολογίων στις εξαρτημένες μεταβλητές
Οι συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις των αυτοσχέδιων
ερωτηματολογίων στις εξαρτημένες μεταβλητές παρουσιάζονται στους Πίνακες 16, 17 και 18:
Πίνακας 16. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών ως προς
τη διαχείριση πένθους
1

2

3

4

5

Ετοιμότητα

Kαθόλου

Λίγo

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

1.Νιώθω έτοιμος/η να μιλήσω στα
παιδιά της τάξης για την απώλεια
και το θάνατο

7,5

35,7

33,1

16,0

7,7
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2.Μου είναι πολύ δύσκολο να
μιλήσω για το θάνατο στην τάξη μου

3,9

12,7

28,1

31,3

24,0

4.Θα ήθελα να εφαρμόσω ένα
πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των
παιδιών για το θάνατο μέσα στην
τάξη μου

18,2

23,7

27,0

18,2

13,0

• Η ερώτηση 3 αφαιρέθηκε
Πίνακας 17. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων των στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς τη
διαχείριση πένθους
1
Στάσεις

2

3

4

5

Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν είμαι Συμφωνώ Συμφωνώ
πολύ

λίγo

βέβαιος-

λίγο

πολύ

η
1. Στην Ελλάδα δε νιώθουμε άνετα

6,4

15,2

29,8

32,,0

16,6

2. Στην Ελλάδα προστατεύουμε
τους αγαπημένους μας με το να μη
συζητάμε για δυσάρεστα γεγονότα

5,3

12,2

19,3

41,5

21,6

3. Όταν ήμουν μικρός/η, οι μεγάλοι
δε
μιλούσαν για το θάνατο
μπροστά μου

8,2

16,8

21,5

30,9

22,7

4. Η συζήτηση του πένθους του
παιδιού μέσα στην τάξη εκθέτει και
μπορεί να βλάψει το μαθητή

22,3

28,5

34,2

10,0

5,0

5. Όταν ζητάμε από το παιδί που
πενθεί να μιλήσει για την
απώλειά του,
το
πληγώνουμε
άσκοπα

18,2

26,2

35,9

12,5

7,2

να μιλάμε για το θάνατο

158

6. Είναι καλύτερα να μιλήσουμε με
την
οικογένεια του
παιδιού
που πενθεί παρά με το ίδιο

19,7

20,8

29,8

18,0

11,6

7. Ο δάσκαλος παίζει σημαντικό
ρόλο στο να βοηθήσει το παιδί να
επεξεργαστεί δύσκολες καταστάσεις

,3

1,1

8,2

39,7

50,7

27,3,6

1,6

13,5

33,7

50,6

2,0

5,6

17,1

26,6

48,6

8. Στο σχολικό πλαίσιο το πιο
κατάλληλο άτομο να μιλήσει στο
παιδί
που πενθεί
είναι
ο
εκπαιδευτικός της τάξης, μετά από
την ανάλογη επιμόρφωση
9. Στο σχολικό πλαίσιο το πιο
κατάλληλο άτομο να μιλήσει στο
παιδί που πενθεί είναι ένας ειδικός
(ψυχολόγος, γιατρός, κλπ)

• Η ερώτηση 10 αφαιρέθηκε.
Πίνακας 18. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων των γνώσεων των εκπαιδευτικών ως προς τη
διαχείριση πένθους
1

2

3

4

5

Γνώσεις

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

1. Το παιδί που πενθεί περνάει μια δύσκολη
περίοδο στην αρχή, γρήγορα όμως το
ξεπερνάει και το ξεχνάει

11,4

25,1

41,2

16,9

5,3
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2. Τα παιδιά δε βιώνουν τόσο έντονα το
πένθος τους όσο οι ενήλικες

22,3

30,9

27,4

15,7

3,8

3. Το κύριο στοιχείο της
διαδικασίας του
πένθους για τα παιδιά είναι η θλίψη και το
κλάμα

8,2

24,9

34,8

23,8

8,3

4. Τα παιδιά δείχνουν το πένθος τους κυρίως
με απόσυρση και ακεφιά

2,5

12,9

30,7

37,6

16,3

5. Πρέπει να παρακινούμε τα παιδιά που
πενθούν να συμμετέχουν σε παιχνίδια και
ομαδικές δραστηριότητες

,9

3,1

20,1

31,3

44,5

6. Ακόμη κι αν δε μιλάμε ανοιχτά για
το πένθος του μαθητή, αυτό επηρεάζει την
υπόλοιπη τάξη

4,7

19,3

36,8

27,6

11,6

7. Ο θρήνος είναι μια μακροχρόνια διεργασία
χωρίς καθορισμένη
διάρκεια, μορφή και
τέλος

3,8

10,3

24,8

29,3

31,8

,9

5,3

29,5

39,7

24,6

9. Όλα
τα
παιδιά
θα
πρέπει
να
ενημερώνονται
για θέματα
απώλειας
και θανάτου

,8

7,8

30,4

33,7

27,3

10. Είναι καλύτερα να μιλάμε στα παιδιά για
το θάνατο από την προσχολική ηλικία

7,1

25,1

29,3

20,8

17,7

12. Είναι σημαντικό να εκφράζουμε στην τάξη
και τα δικά μας συναισθήματα και εμπειρίες
σχετικά με το θάνατο και το πένθος

3,0

12,4

26,0

31,2

27,4

8. Το
ελέγχου

παιδί που πενθεί
και ορίων (ίδιες

έχει ανάγκη

συνθήκες και
συμπεριφοράς-όσο είναι δυνατόν- όπως και
πριν την απώλεια) σε επίπεδο σχολείου και
σπιτιού
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13.Η συμμετοχή των παιδιών στις τελετουργίες
γύρω από το θάνατο (κηδείες, μνημόσυνα κτλ.)
τα βοηθά στην αποδοχή του συμβάντος και
στην καλύτερη προσαρμογή τους στη ζωή
χωρίς το νεκρό

9,2

20,1

30,7

21,9

11,8

15. Η άρνηση είναι φυσιολογικό στάδιο της
διαχείρισης του πένθους ηλικία

3,0

6,4

30,6

39,7

20,4

16.Τα παιδιά κατανοούν
την έννοια
του
θανάτου με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ηλικία

,3

2,0

16,5

41,5

39,7

• Οι ερωτήσεις 11 και 14 αφαιρέθηκαν.
8.7.2.

Οι συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις των

ερωτηματολογίων στους προσωπικούς παράγοντες
Οι συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις των αυτοσχέδιων
ερωτηματολογίων στους προσωπικούς παράγοντες παρουσιάζονται στους Πίνακες 19 και 20:
Πίνακας 19. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων της θρησκευτικότητας των εκπαιδευτικών
1
Kαθόλου

2
Λίγo

3
Αρκετά

4
Πολύ

5
Πάρα
Πολύ

1. Πιστεύω στο Θεό

6,0

6,6

19,4

33,2

34,8

2. Η προσευχή μου προσφέρει αίσθημα
γαλήνης κι ασφάλειας

8,0

9,6

22,9

27,9

31,7

3. Πιστεύω στη Δευτέρα Παρουσία και την
τελική κρίση

18,5

19,3

22,7

19,1

20,4

4. Αναζητώ υποστήριξη και παρηγοριά από
το Θεό στις δύσκολες στιγμές

6,1

9,7

15,2

24,8

44,2

Θρησκευτικότητα
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5. Πιστεύω στην ύπαρξη των δυνάμεων του
Καλού και του Κακού

12,7

14,9

23,0

24,0

25,4

Πίνακας 20. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων των εμπειριών πένθους των εκπαιδευτικών

1

2

3

4

5

Αρκετές
φορές

Πολλές
φορές

Εμπειρίες πένθους

Ποτέ

1. Έχω βιώσει το θάνατο ενός μαθητή μου
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στην
εκπαίδευση

77,6

13,9

6,1

1,1

1,3

42,6

32,4

17,9

3,9

3,1

50,6

26,6

15,5

4,5

2,7

61,1

17,7

12,9

4,7

3,6

2. Μου έχει συμβεί να πεθάνει ένα
άτομο της οικογένειας μαθητή μου κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας μου στην εκπαίδευση
3. Πριν συμβεί κάποιο περιστατικό θανάτου
στο σχολείο μου, είχα συζητήσει με τους
μαθητές μου για θέματα γύρω από το θάνατο
4. Έχω βιώσει το θάνατο ενός ατόμου της
δικής μου οικογένειας, πριν την ηλικία
των 18 (γονείς, αδέλφια, παππούς, γιαγιά,
θείοι ΜΟΝΟΝ εάν είχαν ενεργό ρόλο στην
ανατροφή σας)
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Σπάνια Μερικές
φορές

5. Έχω βιώσει το θάνατο ενός ατόμου
της οικογένειάς
μου,
πριν
την
ηλικία των 30 (γονείς, αδέλφια, παππούς,
γιαγιά, θείοι ΜΟΝΟΝ εάν είχαν ενεργό ρόλο
στην ζωή σας)
6. Ως τώρα,
έχω
σχετικά υψηλό αριθμό
στο άμεσο οικογενειακό
μου περιβάλλον

8.7.3.

βιώσει
ή/και

ένα
θανάτων
φιλικό

39,3

23,0

22,7

8,3

6,6

12,9

24,5

27,3

23,4

12,1

Οι συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις των

ερωτηματολογίων στους εργασιακούς παράγοντες
Οι συχνότητες των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις των αυτοσχέδιων
ερωτηματολογίων στους εργασιακούς παράγοντες στις εξαρτημένες μεταβλητές παρουσιάζονται
στους Πίνακες 21, 22, 23 και 24:
Πίνακας 21. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον
γενικό τους ρόλο
1
2
3
4
5
Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν είμαι Συμφωνώ Συμφωνώ
πολύ
λίγο
βέβαιοςλίγο
πολύ
η

Γενικός ρόλος
1.Διοικητικός, ως προς την επίβλεψη
συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών
και
υπηρεσιακών δραστηριοτήτων

42,3

20,5

12,4

17,7

7,1

3.Μεταδότης γνώσεων, ως προς αυτό που
προδιαγράφει το Αναλυτικό πρόγραμμα

5.0

11,6

15,5

38,2

29,6
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που βιώνουν τα ίδια την απώλεια
4.Οργανωτικός – Συντονιστικός, ως προς την
εκπαιδευτική διαδικασία (προγραμματισμό
διδασκαλίας, κλίμα τάξης, κατάλληλες
συνθήκες)

0,5

2,5

6,0

33,7

57,4

5. Αξιολογητής, ως προς το εξεταστικό –
βαθμολογικό –επιλεκτικό σύστημα

13,5

15,7

21,3

32,1

17,4

6.Παιδαγωγός, ως προς το άτομο που γνωρίζει
τα θέματα αγωγής των παιδιών, μεταφέρει
αλλά και αναπαράγει τη γνώση

0,3

1,6

5,5

27,7

64,9

ως προς
πρότυπο μίμησης σε αξίες, σχέσεις και
συμπεριφορές

0,3

2,0

7,8

31,7

58,2

8.Συμβουλευτικός – Υποστηρικτής, ως προς τη
βοήθεια και συμπαράσταση που δίνει στα
παιδιά στα όποια προβλήματά τους

0,3

0,6

4,9

25,9

68,3

7.Καθοδηγητής

–

Κοινωνικός,

9.Μεταρρυθμιστής, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και αλλαγές σε θέματα εκπαιδευτικής
διαδικασίας και κοινωνικού στίβου
10.Συνεργατικός – Συνερευνητής, ως προς την
έρευνα, ανακάλυψη, ανάλυση, παρουσίαση και
αξιολόγηση των γνώσεων και πληροφοριών
μαζί με τους μαθητές του
• Η ερώτηση 2 αφαιρέθηκε.
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1,6

0,6

4.9

1,7

19,9

7,2

33,1

27,6

40,6

62,9

Πίνακας 22. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον
ειδικό ρόλο τους ως προς τη διαχείριση πένθους
1
Ειδικός ρόλος

2

3

4

5

Διαφωνώ Διαφωνώ Δεν είμαι Συμφωνώ Συμφωνώ
πολύ
λίγo
βέβαιοςλίγο
πολύ
η

1. Να μιλήσω κατ’ ιδίαν με το παιδί που
πενθεί σχετικά με το θέμα

2,7

6,1

25,1

33,7

32,4

2. Να συνεργαστώ με το οικογενειακό
περιβάλλον και να τους ενθαρρύνω να
συζητούν το θέμα του θανάτου στο σπίτι

1,4

2,8

16,1

37,1

42,5

3. Να ενθαρρύνω τη συμπαράσταση στο
παιδί που πενθεί από τα υπόλοιπα παιδιά
της τάξης

1,1

1,9

11,4

32,6

53,0

4. Να μειώσω τις σχολικές απαιτήσεις και
προσδοκίες από το παιδί

14,1

18,0

27,6

29,5

10,8

3,8

7,1

17,4

35,3

36,5

6. Να το κρατώ διαρκώς απασχολημένο,
ώστε να ξεχνάει τον πόνο του

16,1

18,5

35,1

26,6

7,7

7. Να προσκαλέσω κάποιον ειδικό πάνω σε
θέματα πένθους να μιλήσει στην τάξη

3,4

6,4

17,9

35,6

36,7

8. Να το παραπέμψω σε
υπηρεσίες και σε ειδικούς

24,5

18,8

32,8

16,1

7,8

17,1

17,9

22,1

23,2

19,7

5. Να

βοηθάω περισσότερο
στα μαθήματα

το

παιδί

διαγνωστικές

9. Να κάνω τη δουλειά μου όπως πριν,
για να μη διαταραχτεί η ηρεμία της τάξης
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Πίνακας 23. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων των παραγόντων δυσκολιών των
εκπαιδευτικών στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής

Παράγοντας δυσκολίας

1
2
3
4
5
Καθόλου Λίγo Αρκετά Πολύ Πάραπολύ

1. Έχω προσωπική - συναισθηματική
αναστολή για αυτό το θέμα

28,5

29,6

23,7

11,6

6,6

2. Υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικού
υλικού και βιβλιογραφίας για
παιδιά που πενθούν

4,5

10,8

23,8

29,2

31,7

3. Υπάρχει έλλειψη συμβουλευτικής
βοήθειας
από ειδικούς

4,2

5,6

16,3

28,2

45,6

(
λό
)
4. Φοβάμαι ότι μπορεί να μη χειριστώ
σωστά ένα τόσο λεπτό ζήτημα

6,0

15,5

30,6

28,1

19,9

5. Ανησυχώ για την αντίδραση των
γονέων
κατά
τη
διάρκεια
εφαρμογής
ενός τέτοιου

9,7

21,0

31,3

25,1

12,9

6,9

19,1

35,6

25,1

13,3

33,7

28,4

22,3

11,4

4,2

6. Ανησυχώ για την αντίδραση των
παιδιών της τάξης μου κατά τη
διάρκεια εφαρμογής ενός τέτοιου
προγράμ-ματος

7. Έχω μαθητές με θρησκευτικές,
πολιτισμικές
και
κοινωνικές
ιδιαιτερότητες και δε γνωρίζω πώς
να
παρουσιάσω
το
θέμα
λαμβάνοντάς τις υπόψη
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8. Διδάσκω σε παιδιά μικρών τάξεων
(νήπια, Α’ Β’ Δημοτικού) και δεν
ξέρω πώς θα αντιληφθούν το θέμα

27,3

19,0

21,9

18,7

13,2

9. Δε γνωρίζω τι απαντήσεις να
δώσω στις δύσκολες ερωτήσεις
των παιδιών (π.χ. πού πάει ο
νεκρός;)

17,4

24,0

26,3

20,7

11,4

Πίνακας 24. Καταγραφή συχνότητας απαντήσεων των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη
θετική επίδραση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής
1
Kαθόλου

2
Λίγo

1. Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των παιδιών σε τέτοια θέματα

0,6

8,2

34,3

38,9

18,0

2. Τη
στάση τους απέναντι
σε
συμμαθητές/συμμαθήτριες που βιώνουν
απώλεια

0,3

3,9

24,8

40,9

30,1

ίδια

0,5

4,7

25,1

40,0

29,8

4. Την κοινωνική ένταξη του παιδιού που
πενθεί

0,3

5,6

24,1

42,6

27,3

5. Τη βελτίωση της σχολικής απόδοσης του
παιδιού που πενθεί

2,7

7,1

31,3

35,7

23,2

Θεωρώ
εφαρμογή

ότι η σωστή διαχείριση
ενός

από τον εκπαιδευτικό

τέτοιου

και
θέματος

της τάξης θα

3
4
5
Αρκετά Πολύ Πάρα
Πολύ

έχει

θετική επίδραση στα παιδιά ως προς:

3. Τη συναισθηματική συμπεριφορά τους

σε
περίπτωση
την απώλεια

που βιώνουν τα
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8.8.

Η επίδραση των ατομικών δημογραφικών και υπηρεσιακών χαρακτηριστικών

των εκπαιδευτικών στις υπό εξέταση μεταβλητές
Η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των ατομικών δημογραφικών και υπηρεσιακών
μεταβλητών στις μεταβλητές της ετοιμότητας, της κινητοποίησης και της επάρκειας κρίνεται
σημαντική προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τι αποτρέπει ή ενισχύει τους εκπαιδευτικούς
στη διαχείριση πένθους και τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Τα
αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης θα περιγραφούν αναλυτικά στη συνέχεια.
8.8.1. Δημογραφικά- Ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών
Στην ενότητα αυτή διερευνάται η επίδραση που πιθανόν να έχουν τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά του δείγματος όπως το φύλο, η ηλικία, ο τόπος καταγωγής, η οικογενειακή
κατάσταση και οι σπουδές στην ετοιμότητα, στην κινητοποίηση και στην επάρκεια των
εκπαιδευτικών. Οι αναλύσεις έγιναν σε όλες τις μεταβλητές (προσωπικούς και εργασιακούς
παράγοντες) και παρουσιάζονται στους ακόλουθους Πίνακες αλλά στις επόμενες ενότητες θα
συζητηθούν μόνο όσες σχετίζονται με τις 3 μεταβλητές (ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια
εκπαιδευτικών στη διαχείριση πένθους) δηλαδή τους ερευνητικούς στόχους. Στα περισσότερα
χαρακτηριστικά όπου οι μεταβλητές ήταν ασυνεχείς, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης. Όπου
υπήρχαν περισσότερες από δύο ομάδες, προκειμένου να διερευνηθεί η στατιστική
σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ των επιμέρους ομάδων σε κάθε μεταβλητή,
πραγματοποιήθηκε έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας σύμφωνα με το κριτήριο Scheffe.
Σε χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, η προϋπηρεσία και η ικανοποίηση από την επιμόρφωση, που
ήταν συνεχείς μεταβλητές, έγινε ανάλυση συσχετίσεων.
8.8.1.1. Το φύλο των εκπαιδευτικών
Στην ενότητα παρουσιάζεται η επίδραση του φύλου των εκπαιδευτικών στις υπό εξέταση
μεταβλητές της ετοιμότητας, της κινητοποίησης και της επάρκειας των εκπαιδευτικών στη
διαχείριση πένθους. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 161 άντρες εκπαιδευτικοί (25,2%) και 477
γυναίκες (74,8%). Η κύρια επίδραση του φύλου βρέθηκε στατιστικά σημαντική ως προς την
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ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής
[F(1,637)=11.686 p=.00]. Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3.27) ανέφεραν
υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (Μ.Ο.=3.01). Επίσης, βρέθηκε
στατιστικά σημαντική η επίδραση του φύλου ως προς τις προκατειλημμένες γνώσεις των
εκπαιδευτικών σε σχέση με το πένθος [F(1,637)=8.351 p=.004]. Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες
εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3.31) είχαν περισσότερες προκατειλημμένες γνώσεις από τις γυναίκες
συναδέρφους τους (Μ.Ο.=3.15). Η επίδραση του φύλου ως προς τις στάσεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με την έκφραση πένθους δεν ήταν στατιστικά σημαντική.
Πίνακας 26. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με το φύλο
df

F

p

Μ.Ο. (Τ.Α.)
Άνδρες
(n=161)

Μ.Ο. (Τ.Α.)
Γυναίκες
(n=477)

Ετοιμότητα

1,637

11.686

.001

3.27 (.844)

3.01 (.817)

Προκατειλημμένες
γνώσεις

1,637

8.351

.004

3.31 (.627)

3.15 (.648)

Θρησκευτικότητα

1,637

11.051

.001

3.32 (1.173)

3.64 (1.025)

Κατανόηση συναισθημάτων του άλλου

1,637

10.063

.002

3.79 (.611)

3.96 (.588)

Ενσυναίσθητο
ενδιαφέρον

1,637

14.207

.001

3.93 (.563)

4.12 (.540)

Eνσυναίσθητη
ανησυχία

1,637

21.539

.001

2.52 (692)

2.83 (.741)

Εργασιακές εμπειρίες

1,637

12.329

.001

1.85 (.746)

1.64 (629)

Παιδαγωγικός ρόλος

1,637

5.574

.019

4.34 (.655)

4.46 (.509)

Προσωπική εμπλοκή

1,637

4.393

.036

3.99 (.634)

4.12 (.665)

Γνωστική διαχείριση

1,637

12.202

.001

3.08 (.897)

3.36 (.868)
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Εσωγενείς παράγοντες
δυσκολίας

1,637

24.836

.001

2.57 (.717)

2.93 (.806)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 26, οι άνδρες εκπαιδευτικοί δηλώνουν περισσότερο έτοιμοι να
εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής, αναφέρουν ότι έχουν περισσότερες
προκατειλλημένες γνώσεις για το πένθος από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς.

8.8.1.2.

Η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης των
εκπαιδευτικών στις υπό εξέταση μεταβλητές. Η σύσταση του δείγματος είχε ως εξής: έγγαμοι
(n=525, 82,3%), άγαμοι (n=87, 13,6%), διαζευμένοι (n=18, 2,8%) και χήροι (n=8, 1,3%). Στην
ανάλυση διακύμανσης ενώσαμε τις δύο κατηγορίες διαζευγμένων και χήρων σε μία και τελικώς η
μεταβλητή οικογενειακή κατάσταση παρουσιάζεται ως εξής: έγγαμοι (n=525, 82,3%), άγαμοι (n=87,
13,6%) και διαζευγμένοι – χήροι (n=26, 4,1%).

Όπως έδειξε η ανάλυση διακύμανσης, στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα
στις τρεις ομάδες της οικογενειακής κατάστασης ως προς τις κατάλληλες γνώσεις για το πένθος
που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί [F(2,637)=6.434, p=.002]. Ειδικότερα, καταλληλότερες
γνώσεις σε θέματα διαχείρισης θανάτου αναφέρονται από τους άγαμους (Μ.Ο.=3.68) έναντι των
έγγαμων (Μ.Ο.=3.44) και των διαζευγμένων – χήρων εκπαιδευτικών (Μ.Ο.=3.34). Δεν
εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές από την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης των
εκπαιδευτικών στην ετοιμότητα και στις στάσεις.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 27, οι άγαμοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι κατέχουν περισσότερο
κατάλληλες γνώσεις όσον αφορά τα θέματα διαχείρισης πένθους σε σχέση με τους έγγαμους και
τους διαζευγμένους - χήρους.
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Πίνακας 27. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με την οικογενειακή
κατάσταση
Έγγαμοι

Άγαμοι

(n=525)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

(n=87)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Διαζευγμένοι –
Χήροι
(n=26)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

df

F

p

Κατάλληλες
γνώσεις πένθους

2,637

6.434

.002

3.44(.589)

3.68(.680)

3.34(.549)

Προσωπικές
εμπειρίες

2,637

4.585

.011

2.26(.904)

2.57(.982)

2.17(.726)

Ενσυναίσθητο
ενδιαφέρον

2,637

3.065

.047

4.09(.560)

4.02(.498)

3.85(.513)

8.8.1.3. Ο τόπος καταγωγής των εκπαιδευτικών
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση του τόπου από τον οποίο κατάγονται
οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στις υπό εξέταση μεταβλητές. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα
(Πίνακας 28), δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές από την επίδραση του τόπου καταγωγής
των εκπαιδευτικών στην ετοιμότητα και στις στάσεις τους. Αντιθέτως, βρέθηκε στατιστικά
σημαντική η επίδραση του τόπου καταγωγής στις προκατειλημμένες γνώσεις που έχουν οι
εκπαιδευτικοί ως προς θέματα που έχουν σχέση με το θάνατο [F(3,637)=3.071 p=.027]. Πιο
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από αγροτική περιοχή (Μ.Ο.=3.31) είχαν
περισσότερες προκατειλημμένες γνώσεις έναντι των εκπαιδευτικών από ημιαστική (Μ.Ο.=3.17),
από αστική (Μ.Ο.=3.14) και από ημιαγροτική περιοχή (Μ.Ο. =3.11).
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Πίνακας 28. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με τον τόπο
καταγωγής των εκπαιδευτικών
Αστική
(n=337)

Ημιαστική Ημιαγροτική
(n=65)
(n=65)

Αγροτική
(n=171)

Μ.Ο.(Τ.Α)

Μ.Ο. (Τ.Α.)

Μ.Ο. (Τ.Α.)

Μ.Ο. (Τ.Α.)

df

F

p

Προκατειλημμένες γνώσεις

3,637

3.071

.027

3.14 (.665)

3.17(.603)

3.11(.628)

3.31(.620)

Θρησκευτικότητα

3,637

3.368

.018

3.62(1.111)

3.74(.920)

3.22(1.013)

3.50(1.05)

Διαχείριση
3,637
συναισθημάτων

4.062

.007

3.54 (.747)

3.53(.748)

3.38(.741)

3.72(.725)

Αποσιώπηση
πένθους

5.126

.002

2.58 (.840)

2.49(.934)

2.47(.950)

2.85(.950)

8.8.1.4.

3,637

Οι σπουδές των εκπαιδευτικών

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η επίδραση του επιπέδου σπουδών των εκπαιδευτικών στις
υπό εξέταση μεταβλητές. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα (Πίνακας 29), η επίδραση των
σπουδών βρέθηκε στατιστικά σημαντική, στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για υλοποίηση
ενός προγράμματος διαχείρισης θανάτου [F(1,637)=5.212 p=.023]. Πιο συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευτικοί που είχαν εκπονήσει σπουδές πέρα από το βασικό τους πτυχίο (άλλο πτυχίο,
μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) (Μ.Ο.=3.17) δήλωσαν πιο έτοιμοι να αναλάβουν
ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής έναντι των εκπαιδευτικών που είχαν μόνο το βασικό
πτυχίο τους (Παιδαγωγική Ακαδημία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ή Προσχολικής Εκπ/σης ή
Εξομοίωση) (Μ.Ο.=3.02). Στατιστικώς σημαντικά διέφερε, επίσης, η επίδραση των σπουδών
στην αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην έκφραση πένθους στη σχολική τους
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τάξη [F(1,637)=19.510 p<.001]. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που είχαν μόνο βασικό πτυχίο
(Μ.Ο.=3.13) δήλωσαν μεγαλύτερη αρνητική στάση έναντι των εκπαιδευτικών που είχαν
εκπονήσει κι άλλες σπουδές μετά το βασικό τους πτυχίο (Μ.Ο.=2.84).
Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική η κύρια επίδραση των σπουδών των εκπαιδευτικών
στις κατάλληλες γνώσεις για τη διαχείριση πένθους [F(1,637)=4.533 p=.034]. Ειδκότερα, οι
εκπαιδευτικοί που είχαν εκπονήσει σπουδές πάνω από το βασικό πτυχίο (Μ.Ο.=3.53) εμφάνιζαν
να έχουν περισσότερες κατάλληλες γνώσεις έναντι των εκπαιδευτικών που είχαν μόνο βασικό
πτυχίο σπουδών τους (Μ.Ο.=3.43). Ακόμα, στατιστικώς σημαντική ήταν η επίδραση των
σπουδών των εκπαιδευτικών ως προς τις προκατειλημμένες γνώσεις τους σε θέματα διαχείρισης
πένθους των παιδιών [F(1,637)=7.795 p=.005]. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είχαν
μόνο βασικό πτυχίο σπουδών (Μ.Ο.=3.24) παρουσίαζαν περισσότερες προκατειλημμένες
γνώσεις έναντι των εκπαιδευτικών που είχαν εκπονήσει σπουδές πάνω από το βασικό τους
πτυχίο (Μ.Ο.=3.10).
Πίνακας 29. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με το επίπεδο
σπουδών των εκπαιδευτικών

df

F

p

(n=394)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Ανώτερες
Σπουδές
(n=244)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Ετοιμότητα

1,637

5.212

.023

3.02(.793)

3.17(.882)

Αρνητική στάση απέναντι
στην έκφραση πένθους

1,637

19.510

.001

3.13(.844)

2.84(.765)

Κατάλληλες γνώσεις

1,637

4.533

.034

3.43(.593)

3.53(.621)

Προκατειλημμένες
γνώσεις

1,637

7.795

.005

3.24(.646)

3.10(.638)

Βασικό πτυχίο
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Διαχείριση
συναισθημάτων

1,637

4.323

.038

3.62(.753)

3.49(.746)

Παραδοσιακός ρόλος

1,637

9.996

.002

3.18(.929)

2.94(.978)

Αποσιώπηση πένθους

1,637

16.144

.001

2.74(.917)

2.45(.843)

8.8.2.

Υπηρεσιακά στοιχεία των εκπαιδευτικών

Στην ενότητα αυτή διερευνάται η επίδραση που πιθανόν να έχουν ορισμένα υπηρεσιακά
στοιχεία των εκπαιδευτικών στις υπό εξέταση μεταβλητές. Πιο ειδικά, ερευνώνται η επιμόρφωση
των συμμετεχόντων σε θέματα πένθους και η ικανοποίηση που είχαν από την επιμόρφωση, ο
αριθμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και ο αριθμός προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής που
υλοποίησαν στην τάξη τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η προϋπηρεσία τους στην
εκπαίδευση, ο τόπος εργασίας όπου δίδασκαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα και
η βαθμίδα εκπαίδευσης όπου εργάζονται.
8.8.2.1.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης πένθους

Όπως έδειξε η ανάλυση διακύμανσης, (Πίνακας 30), βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση
της επιμόρφωσης στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής [F(1,637)=26.747 p<.001]. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είχαν
επιμορφωθεί σε θέματα αγωγής θανάτου (Μ.Ο.=3.34) δήλωσαν πιο έτοιμοι να υλοποιήσουν ένα
πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής έναντι αυτών που δεν είχαν επιμορφωθεί (Μ.Ο.=2.97).
Επιπροσθέτως, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της επιμόρφωσης στην αρνητική
στάση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση πένθους στην τάξη τους [F(1,637)=8.289 p=.004]. Πιο
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν επιμόρφωση (Μ.Ο.= 3.07) δήλωσαν περισσότερο
αρνητική στάση ως προς την έκφραση πένθους στην τάξη τους, σε σύγκριση με τους
συναδέλφους τους που είχαν λάβει επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της θητείας τους (Μ.Ο. =2.87).
Επίσης, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της επιμόρφωσης στις κατάλληλες γνώσεις
πάνω σε ζητήματα διαχείρισης πένθους [F(1,637)=14.749 p<.001]. Πιο συγκεκριμένα, οι
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εκπαιδευτικοί που είχαν επιμόρφωση (Μ.Ο.= 3.61) είχαν περισσότερο κατάλληλες γνώσεις σε
θέματα αγωγής θανάτου, έναντι αυτών που δεν είχαν καμία επιμόρφωση (Μ.Ο. =3.41).
Πίνακας 30. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση πένθους

df

F

p

Επιμορφωμένοι
(n=180)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Ετοιμότητα

1,637

26.747

.001

3.34(.839)

2.97(.805)

Αρνητική στάση στη διαχείριση
πένθους

1,637

8.289

.004

2.87(.786)

3.07(835)

Κατάλληλες γνώσεις

1,637

14.749

.001

3.61(.608)

3.41(.596)

Εκτίμηση και χρήση συναισθημάτων

1,637

6.548

.011

4.06(.580)

3.93(.597)

Διαχείριση συναισθημάτων

1,637

6.233

.013

3.69(.757)

3.53(.738)

Κατανόηση συναισθημάτων του
άλλου

1,637

3.968

.047

3.99(.598)

3.89(.597)

Ενσυναίσθητη ανησυχία

1,637

17.880

.001

2.56(.686)

2.83(748)

Εργασιακές εμπειρίες

1,637

17.509

.001

1.87 (.723)

1.63 (.631)

Παιδαγωγικός ρόλος

1,637

3.841

.050

4.49 (.553)

4.40 (.549)

Εσωγενείς παράγοντες δυσκολίας

1,637

7.104

.008

3.72 (.992)

3.96 (1.017)

Εξωγενείς παράγοντες δυσκολίας

1,637

17.921

.001

2.63 (.784)

2.92 (.791)

8.8.2.2.

Μη επιμορφωμένοι
(n=458)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση διακύμανσης του αριθμού των προγραμμάτων
Αγωγής Υγείας που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους σε σχέση με τις υπό εξέταση
μεταβλητές. Όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους
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υπηρεσίας, περισσότερα από 10 προγράμματα Αγωγής Υγείας υλοποίησε το 2,4% (n=15), από 8
έως 10 προγράμματα το 2% (n=13), από 5 έως 7 προγράμματα το 5,8% (n=37), από 2 έως 4 το
31,1% (n=198), μόνο 1 πρόγραμμα το 3,9% (n=25), και τέλος, κανένα πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας στη σχολική τους τάξη το 54,9% (n=350). Για τις ανάγκες της ανάλυσης διακύμανσης
ενώσαμε τις παραπάνω κατηγορίες της μεταβλητής, εξαιτίας του δυσανάλογου αριθμού, σε τρεις
γενικότερες κατηγορίες, ως εξής: 54,9% (n=350) των συμμετεχόντων όπου δεν υλοποίησε
κανένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στη σχολική τους τάξη, 3,9% (n=25) υλοποίησε ένα
πρόγραμμα και 41,3% (n=263) υλοποίησαν δύο προγράμματα Αγωγής Υγείας και πάνω.
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 31, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση του αριθμού των
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας βρέθηκε στατιστικά σημαντική στις προκατειλημμένες γνώσεις
που έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τα ζητήματα πένθους [F(2,637)=3.578 p=.028]. Πιο
συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που είχαν εκπονήσει πάνω από 2 προγράμματα Αγωγής Υγείας
(Μ.Ο.=3.27) είχαν περισσότερο προκατειλημμένες γνώσεις, έναντι των εκπαιδευτικών που είχαν
υλοποιήσει μόνο 1 (Μ.Ο.=3.14) και αυτών που δεν είχαν πραγματοποιήσει κανένα πρόγραμμα
Αγωγής Υγείας (Μ.Ο.=3.13). Η επίδραση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην ετοιμότητα
και στις στάσεις των εκπαιδευτικών δεν είχε σημαντική επίδραση.
Πίνακας 31. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με τον αριθμό
των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί
Πάνω από δύο
προγράμματα
(n=263)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Ένα
πρόγραμμα
(n=25)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Κανένα
πρόγραμμα
(n=350)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

df

F

P

Προκατειλημμένες
γνώσεις

2,637

3.578

.028

3.27(.635)

3.14(.625)

3.13(.665)

Εκτίμηση και χρήση
συναισθημάτων

2,637

7.191

.001

4.07(.529)

3.91(.660)

3.88(.608)
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Ρύθμιση συναισθημάτων 2,637

5.882

.003

3.69(.750)

3.44(.795)

3.52(.696)

Κατανόηση συναισθημάτων των άλλων

2,637

3.333

.036

3.98(.598)

3.91(.575)

3.85(.606)

Ενσυναίσθητη ανησυχία

2,637

3.778

.023

2.67(.718)

2.74(.770)

2.85(.740)

Προσωπικές εμπειρίες

2,637

6.843

.001

1.81(.745)

1.60(.619)

1.63(.580)

Παιδαγωγικός ρόλος

2,637

6.741

.001

4.52(.499)

4.38(.541)

4.35(.598)

Προσωπική εμπλοκή

2,637

4.514

.011

4.15(.711)

4.14(.579)

3.98(.632)

Αποσιώπηση

2,637

3.601

.028

2.53(.833)

2.64(.917)

2.74(.950)

8.8.2.3.

Η υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα (Πίνακας 32), βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της
υλοποίησης των προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για
εφαρμογή ενός νέου προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής [F(2,637)=4.059 p=.044]. Πιο
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είχαν εκπονήσει ήδη πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής
(Μ.Ο.= 3.42) ένιωθαν πιο έτοιμοι να πραγματοποιήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα στη σχολική τους
τάξη έναντι αυτών που δεν είχαν πραγματοποιήσει κανένα πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της
θητείας τους (Μ.Ο. =3.07). Τέλος, στατιστικά σημαντική εντοπίστηκε και η επίδραση των
προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής στις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση πένθους
[F(2,637)=7.690 p=.006]. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είχαν εκπονήσει κάποιο
πρόγραμμα γύρω από την αγωγή του θανάτου (Μ.Ο.= 3.81) δήλωσαν περισσότερο κατάλληλες
γνώσεις έναντι αυτών που δεν είχαν πραγματοποιήσει κανένα πρόγραμμα (Μ.Ο. =3.46). Η
επίδραση του αριθμού των προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής δεν είχε σημαντική επίδραση
στις στάσεις των εκπαιδευτικών.
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Πίνακας 32. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με την υλοποίηση
προγραμμάτος Περιθανάτιας αγωγής από τους εκπαιδευτικούς
Εμπειρία
υλοποίησης
(n=23)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Όχι εμπειρία
υλοποίησης
(n=615)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

df

F

p

Ετοιμότητα

2,637

4.059

.044

3.42(.917)

3.07(.826)

Κατάλληλες γνώσεις

2,637

7.690

.006

3.81(.654)

3.46(.601)

Εργασιακές εμπειρίες

2,637

8.916

.003

2.10(.849)

1.68(.655)

8.8.2.4. Ο τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση διακύμανσης της μεταβλητής του τόπου
εργασίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις υπό εξέταση μεταβλητές. Όπως έδειξαν τα
αποτελέσματα (Πίνακας 33), εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική η επίδραση του τόπου όπου
εργάζονται οι εκπαιδευτικοί της έρευνας στην ετοιμότητά τους να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής [F(2,637)=3.891 p=.021]. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που
εργάζονταν σε αστική περιοχή (Μ.Ο.=3.15) δήλωσαν πιο έτοιμοι έναντι των εκπαιδευτικών σε
ημιαστική (Μ.Ο.=2.99) και αγροτική - ημιαγροτική (Μ.Ο.=2.96). Στατιστικώς σημαντική ήταν,
επίσης, η επίδραση του τόπου εργασίας ως προς τις πολιτιστικές στάσεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στην υλοποίηση ενός προγράμματος αγωγής θανάτου [F(2,637)=3.231 p=.040]. Πιο
ειδικά, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε αγροτική - ημιαγροτική περιοχή (Μ.Ο.=3.601)
δήλωσαν μεγαλύτερη επιρροή από τις πολιτιστικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος σε σχέση με
την έκφραση του πένθους, έναντι των εκπαιδευτικών σε ημιαστική (Μ.Ο.=3.559) και αστική
(Μ.Ο.=3.399).
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Πίνακας 33. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με τον τόπο
εργασίας των εκπαιδευτικών

df

F

p

(n=376)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

(n=115)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Ημιαγροτική
- Αγροτική
(n=147)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Ετοιμότητα

2,637

3.891

.021

3.15(.837}

2.99(.866)

2.96(.770)

Πολιτιστικές στάσεις

2,637

3.231

.040

3.40(.924)

3.56(.913)

3.60(.862)

Εκτίμηση και χρήση των
συναισθημάτων

2,637

9.105

.001

4.03(.558)

3.77(.685)

3.95(.576)

Διαχείριση των
συναισθημάτων

2,637

4.858

.008

3.63(.695)

3.38(.781)

3.57(.823)

Kατανόηση συναισθημάτων του άλλου

2,637

3.728

.025

3.90(.594)

3.83(.679)

4.02(.529)

Παραδοσιακός ρόλος

2,637

3.092

.046

3.09(.947)

2.92(.924)

3.21(.986)

Αποσιώπηση

2,637

4.923

.008

2.68(.870)

2.39(.955)

2.70(.907)

Εσωγενείς παράγοντες
δυσκολίας

2,637

3.433

.033

3.90((1.021)

3.87(1.03)

3.87(.995)

8.8.2.5.

Αστική

Ημιαστική

Η βαθμίδα των εκπαιδευτικών

Όπως έδειξε η ανάλυση διακύμανσης (Πίνακας 34), βρέθηκε στατιστικά σημαντική η
επίδραση της βαθμίδας στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση ενός προγράμματος
θανάτου [F(1,637)=3.918 p=.48]. Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι (Μ.Ο.= 3.13) δήλωσαν πιο
έτοιμοι για την υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής έναντι των νηπιαγωγών
(Μ.Ο.=2.99). Στατιστικώς σημαντική ήταν, επίσης, η επίδραση της βαθμίδας ως προς την
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αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην έκφραση του πένθους [F(1,637)=4.486
p=.035]. Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι (Μ.Ο.= 3.07) δήλωσαν περισσότερο αρνητική στάση
απέναντι στην έκφραση του πένθους στην τάξη τους σε σχέση με τους νηπιαγωγούς
(Μ.Ο.=2.93). Επιπροσθέτως, βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της βαθμίδας ως προς την
καταλληλότητα των γνώσεων [F(1,637)=4.676 p=.031]. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί
(Μ.Ο.=3.54) δήλωσαν ότι κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό κατάλληλες γνώσεις για τη διαχείριση
πένθους των παιδιών από τους δασκάλους (Μ.Ο. =3.43). Επίσης, εντοπίστηκε στατιστικά
σημαντική επίδραση της βαθμίδας σε σχέση με τις προκατειλημμένες γνώσεις [F(1,637)=18.222
p<.001]. Ειδικότερα, οι δάσκαλοι (Μ.Ο.=3.27) δήλωσαν περισσότερες προκατειλημμένες
γνώσεις στα ζητήματα αγωγής θανάτου σε σχέση με τους νηπιαγωγούς (Μ.Ο.=3.05).
Πίνακας 34. Ανάλυση διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών σε σχέση με τη βαθμίδα που
εργάζονται οι εκπαιδευτικοί

df

F

p

Δάσκαλοι
(n=399)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Ετοιμότητα

1,637

3.918

.48

3.13(.857)

2.99(.780)

Αρνητική στάση

1,637

4.486

.035

3.07(.832)

2.93(.810)

Κατάλληλες γνώσεις

1,637

4.676

.031

3.43(.594)

3.54(.621)

Προκατειλημμένες
γνώσεις

1,637

18.222

.001

3.27(.607)

3.05(.688)

Θρησκευτικότητα

1,637

8.177

.004

3.47(1.135)

3.71(.940)

Ενσυναίσθητη ανησυχία

1,637

8.425

.004

2.69(.764)

2.86(.688)

Εργασιακές εμπειρίες

1,637

5.348

.021

1.74 (.687)

1.62(.625)

Εσωγενείς
δυσκολίας

1,637

17.769

.001

2.74(.764)

3.01(.829)

παράγοντες
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Νηπιαγωγοί
(n=239)
Μ.Ο. (Τ.Α.)

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στη βαθμίδα των νηπιαγωγών το φύλο ήταν σχεδόν
αποκλειστικά γυναίκες, οπότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η παράμετρος στην ερμηνεία των
αποτελεσμάτων.
8.8.2.6.

Η επίδραση της ηλικίας, της προϋπηρεσίας και της ικανοποίησης από

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν οι συσχετίσεις των μεταβλητών της ηλικίας, των ετών
υπηρεσίας και της ικανοποίησης από την πoιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε
θέματα διαχείρισης πένθους με τις υπό εξέταση μεταβλητές.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι μεταβλητές της ηλικίας και της προϋπηρεσίας έχουν ιδιαίτερα
υψηλή συνάφεια, γι’ αυτό και δίνουν παρόμοιες συσχετίσεις.
Πίνακας 35. Συσχέτιση της ηλικίας, των ετών υπηρεσίας και της ικανοποίησης από την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια
Ηλικία

Έτη
υπηρεσίας

Ικανοποίηση από
την επιμόρφωση

Ετοιμότητα

-

-

.233**

Αρνητική στάση στη διαχείριση πένθους

-

.093*

-.153**

Κατάλληλες γνώσεις

-.088*

-.084*

.191**

Προκατειλημμένες γνώσεις

.300**

.269**

* p< .05, ** p< .01
Όπως είναι αναμενόμενο, η μεταβλητή των ετών υπηρεσίας παρουσιάζει πολύ υψηλή
συνάφεια με την ηλικία (r=.858), επομένως οι συσχετίσεις των δύο αυτών μεταβλητών με τους
προσωπικούς και εργασιακούς παράγοντες είναι παρόμοιες. Όπως έδειξαν τα ευρήματα (Πίνακας
35), η μεταβλητή της ηλικίας, όπως και των ετών υπηρεσίας (r=.269, p<.01) παρουσιάζει
χαμηλή θετική συσχέτιση με τις προκατειλημμένες γνώσεις στην έκφραση πένθους στο σχολείο.
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Αυτό σημαίνει ότι, οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο προκατειλημμένες
γνώσεις για θέματα διαχείρισης πένθους στο σχολείο (r=.300, p<.01).
Η μεταβλητή της ηλικίας, όπως και των ετών υπηρεσίας, δεν παρουσιάζει καμιά σημαντική
σχέση με την ετοιμότητα και τις στάσεις των εκπαιδευτικών.
Η ικανοποίηση που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί από την ποιότητα της επιμόρφωσης που
έχουν δεχτεί συσχετίζεται θετικά με τη μεταβλητή της ετοιμότητας (r= .233, p<.01). Επίσης, η
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την επιμόρφωσή τους συσχετίστηκε θετικά με τις
κατάλληλες γνώσεις σχετικά με ζητήματα αγωγής θανάτου (r=.191, p<.01). Αυτό καταδεικνύει
ότι όσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από το είδος και την ποιότητα της
επιμόρφωσης που έχουν δεχτεί, τόσο πιο έτοιμοι και επαρκείς σε κατάλληλες γνώσεις για
ζητήματα διαχείρισης πένθους δηλώνουν για την υλοποίηση ενός πρόγραμματος Περιθανάτιας
αγωγής.

8.8.3.

Συσχετίσεις της ετοιμότητας, της κινητοποίησης και της επάρκειας των

εκπαιδευτικών με τις υπό εξέταση ανεξάρτητες μεταβλητές
Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί ο δεύτερος στόχος της έρευνας, δηλαδή θα διερευνηθούν οι
σχέσεις που έχουν η ετοιμότητα, η κινητοποίηση (στάσεις) και η επάρκεια (γνώσεις) των
εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής στην τάξη τους με: (α)
τους προσωπικούς παράγοντες, όπως τη θρησκευτικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την
ενσυναίσθηση και τις προσωπικές και εργασιακές εμπειρίες με το πένθος και (β) τους
εργασιακούς παράγοντες, όπως την αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον παιδαγωγικό τους ρόλο,
την αντίληψή τους όσον αφορά τον εξειδικευμένο ρόλο τους για τη διαχείριση ενός πένθους στην
τάξη, τους παράγοντες δυσκολίας στην υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και την
προσωπική τους εκτίμηση για τη θετική επίδραση της εφαρμογής ενός προγράμματος
Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά.
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Για να απαντηθεί το σχετικό ερώτημα έγιναν αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ της ετοιμότητας,
των στάσεων και των γνώσεων των εκπαιδευτικών στη διαχείριση ενός περιστατικού πένθους
και στην εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και όλων των μεταβλητών που
συνιστούσαν τους προσωπικούς και εργασιακούς παράγοντες.
Πίνακας 36. Συσχέτιση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών με τους προσωπικούς και
εργασιακούς παράγοντες.
Ετοιμότητα
Πολιτιστικές στάσεις

-.060

Θετική στάση

,203**

Αρνητική στάση

-,284**

Κατάλληλες γνώσεις

.267**

Προκατειλημμένες γνώσεις

.017

Θρησκευτικότητα

.115**

Εκτίμηση-Χρήση συναισθημάτων

.210**

Διαχείριση συναισθημάτων

.145**

Κατανόηση συναισθημάτων του άλλου

.180**

Ενσυναίσθητο ενδιαφέρον

.122**

Ενσυναίσθητη ανησυχία

-.277**

Εργασιακές εμπειρίες

.266**

Προσωπικές εμπειρίες

.183**

Παραδοσιακός ρόλος

-.001

Παιδαγωγικός Ρόλος

.167**

Προσωπική Εμπλοκή

.270**

Γνωστική διαχείριση

-.072
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Αποσιώπηση

-.216**

Εξωγενείς παράγοντες δυσκολίας

-.027

Εσωγενείς παράγοντες δυσκολίας

-.456**

Θετική επίδραση προγράμματος

.321**

*p< .05 & ** p< .01

Όπως έδειξαν τα ευρήματα (Πίνακας 36), η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών παρουσιάζει μέτρια
αρνητική συσχέτιση με τους εσωγενείς παράγοντες δυσκολίας υλοποίησης ενός προγράμματος
Περιθανάτιας Αγωγής (r= -.456, p<.01). Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες εσωγενείς
δυσκολίες θεωρούν ότι υπάρχουν στην υλοποίηση του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί τόσο
λιγότερο έτοιμοι αισθάνονται να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα με θέμα το θάνατο. Ακολούθως,
φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η πεποίθησή τους ότι το προς υλοποίηση πρόγραμμα Περιθανάτιας
αγωγής θα έχει θετική επίδραση στους μαθητές τους τόσο μεγαλύτερη ετοιμότητα δηλώνουν για
να υλοποιήσουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, συμπέρασμα που προκύπτει από τη θετική
συσχέτιση της ετοιμότητας με την επίδραση που πιστεύουν ότι έχει η εφαρμογή ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά (r= .321, p<.01).
Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών παρουσιάζει χαμηλή αρνητική συσχέτιση με την αρνητική
στάση που έχουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην έκφραση του πένθους (r=.-284, p<.01), την
αποσιώπηση του προβλήματος κατά τη διαχείριση πένθους στην τάξη τους (r=.-216, p<.01) ενώ
συσχετίζεται θετικά με τη θετική στάση τους στην έκφραση πένθους στην τάξη, τις κατάλληλες
γνώσεις σε ζητήματα αγωγής θανάτου (r=.267, p<.01), την υιοθέτηση του παιδαγωγικού ρόλου
τους (r=.167, p<.01) και την προσωπική εμπλοκή τους (r=.270, p<.01) στη διαχείριση ενός
περιστατικού πένθους στην τάξη. Αυτό δηλώνει ότι όσο πιο κατάλληλες γνώσεις διαθέτουν για
τη διαχείριση πένθους παιδιών, όσο πιο πολύ ασπάζονται τις νέες παιδαγωγικές αρχές του ρόλου
τους, όσο πιο θετική στάση έχουν στη διαχείριση πένθους μέσα στην τάξη και όσο πιο ενεργά
εμπλέκονται στη διαχείριση πένθους ενός παιδιού στο σχολικό πλαίσιο τόσο πιο έτοιμοι
αισθάνονται. Αντίθετα, όσο αυξάνεται η αρνητική τους στάση για τη διαχείριση πένθους στην
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τάξη και η τάση τους να αποσιωπούν τέτοια ζητήματα μέσα στο σχολικό πλαίσιο τόσο πιο
ανεπαρκείς αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί για να πραγματοποιήσουν ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής.
Προκύπτει χαμηλή θετική συσχέτιση της ετοιμότητας με τις εργασιακές (r=.266, p<.01) και
προσωπικές εμπειρίες (r=.183, p<.01). Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνονται οι εμπειρίες με το
πένθος στην εργασιακή και την προσωπική τους ζωή, τόσο μεγαλύτερη ετοιμότητα εμφανίζουν
οι εκπαιδευτικοί για να πραγματοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής στην τάξη
τους.
Υπάρχει επίσης ασθενής θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ετοιμότητα και τις διαστάσεις της
συναισθηματικής νοημοσύνης: την εκτίμηση και χρήση συναισθημάτων (r=.210, p<.01), τη
διαχείριση συναισθημάτων (r=.145, p<.01) και την κατανόηση συναισθημάτων (r=.180, p<.01).
Αυτό δείχνει ότι όσο αυξάνεται η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να εκτιμούν, να διαχειρίζονται
και να χρησιμοποιούν τα συναισθήματά τους, όπως επίσης και να κατανοούν τα συναισθήματα
των άλλων τόσο πιο έτοιμοι δηλώνουν για την υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής. Επίσης, πολύ χαμηλή θετική συσχέτιση παρουσιάζει η ετοιμότητα με την ανάπτυξη του
ενσυναίσθητου ενδιαφέροντος (r=.122, p<.01), που αφορά συναισθήματα ενδιαφέροντος και
συμπάθειας προς άτομα που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις.
Τέλος, η ετοιμότητα παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την ενσυναίσθητη ανησυχία, την
προσωπική δυσφορία που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
(r=.-277, p<.01). Αυτό σημαίνει ότι όσο λιγότερη δυσφορία εκφράζουν σε σχέση με τη
συναισθηματική αναστάτωση άλλων ατόμων, τόσο πιο έτοιμοι εμφανίζονται για να εφαρμόσουν
ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής.
Επιπροσθέτως, προκύπτει πολύ χαμηλή θετική συσχέτιση της ετοιμότητας με τη
θρησκευτικότητα των εκπαιδευτικών (r= .115, p<.01). Οι εκπαιδευτικοί που φαίνονται να έχουν
αυξημένη πίστη στο Θεό, αισθάνονται περισσότερο έτοιμοι να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα
διαχείρισης πένθους στο σχολικό πλαίσιο.
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Τέλος, η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζει καμία συσχέτιση με τις πολιτιστικές
στάσεις, τις προκατειλημμένες γνώσεις, τους εξωγενείς παράγοντες δυσκολίας, τον παραδοσιακό
ρόλο και τη γνωστική διαχείριση ενός περιστατικού θανάτου στην τάξη.
Πίνακας 37. Συσχέτιση κινητοποίησης των εκπαιδευτικών (στάσεις απέναντι στο πένθος των
παιδιών) με τους προσωπικούς και εργασιακούς παράγοντες

Ετοιμότητα

Πολιτιστικές

Θετική

Αρνητική

στάσεις

στάση

στάση

-.060

. 203**

-. 284**

.139**

. 132**

Πολιτιστικές στάσεις
Θετική στάση

.139**

Αρνητική στάση

.132**

-.138**

Κατάλληλες γνώσεις

. 086*

.287**

-. 206**

Προκατειλημμένες γνώσεις

.053

.071

.217**

Θρησκευτικότητα

.099*

.129**

.099**

Εκτίμηση–χρήση συναισθημάτων

.049

.279**

-.056

Διαχείριση συναισθημάτων

.003

.179**

-.017

Κατανόηση συναισθημάτων άλλου

.037

.266**

-.043

Ενσυναίσθητο ενδιαφέρον

.055

.233**

-.073

Ενσυναίσθητη ανησυχία

.064

-.154**

.242**

Εργασιακές εμπειρίες

-.124**

.039

-.142**

Προσωπικές εμπειρίες

-.089*

.028

.032

Παραδοσιακός ρόλος

.079*

.061

.192**

Παιδαγωγικός ρόλος

.067

.405**

-.074

Προσωπική εμπλοκή

.123**

.378**

-.191**
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-. 138**

Γνωστική διαχείριση

.058

.030

.174**

Αποσιώπηση

.027

-.176**

.462**

Εξωγενείς

παράγοντες δυσκολίας

. 117**

.051

.092*

Εσωγενείς

παράγοντες δυσκολίας

.203**

-,110**

.376**

.069

. 290**

-.240**

Επίδραση
*p< .05 & ** p< .01

Σύμφωνα με τον Πίνακα 37, η υποκλίμακα των πολιτισμικά εδραιωμένων στάσεων δεν
παρουσιάζει ισχυρές συχετίσεις με καμία μεταβλητή (η υψηλότερη συσχέτιση είναι r= .203 και
αφορά τις εσωγενείς δυσκολίες) σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δύο υποκλίμακες, των θετικών και
των αρνητικών στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών που εμφανίζουν
υψηλότερες συσχετίσεις με μια πλειάδα μεταβλητών. Ειδικότερα, η υποκλίμακα των πολιτισμικά
εδραιωμένων στάσεων εμφανίζει χαμηλή θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή των εσωγενών
παραγόντων δυσκολίας των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής (r=.203, p<.01) και πολύ ασθενή θετική συσχέτιση με τους εξωγενείς παράγοντες
δυσκολίας (r=.117, p<.01).
Ομοίως εμφανίζονται πολύ ασθενείς θετικές συσχετίσεις των πολιτισμικών στάσεων με τη
μεταβλητή της προσωπικής εμπλοκής των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης πένθους στην
τάξη τους (r=.123, p<.01), με τη θρησκευτικότητα (r=.099, p<.05), τις κατάλληλες γνώσεις
(r=.086, p<.05) και τον παραδοσιακό ρόλο (r=.079, p<.01) όπως και η ασθενής αρνητική
συσχέτιση με τις προσωπικές (r=-.124, p<.01) και εργασιακές (r=-.089, p<.05) εμπειρίες των
εκπαιδευτικών σε περιστατικά θανάτου.
Δεν παρουσιάζουν καμία συσχέτιση οι πολιτιστικές στάσεις με την ετοιμότητα, με τις
προκατειλημμένες γνώσεις, με τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης και της
ενσυναίσθησης, με την επίδραση, τον παιδαγωγικό ρόλο και τη γνωστική διαχείριση και την
αποσιώπηση ενός περιστατικού θανάτου στην τάξη. Συνοπτικά, φαίνεται ότι οι πολιτισμικά
εδραιωμένες στάσεις απέναντι στο πένθος ασκούν μια ήπια και διάχυτη επίδραση τόσο σε
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μεταβλητές που παίζουν θετικό ρόλο στην ετοιμότητα (προσωπική εμπλοκή στο πένθος των
παιδιών, θρησκευτικότητα, κατάλληλες γνώσεις) όσον και με μεταβλητές που παίζουν αρνητικό
ρόλο στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν ζητήματα πένθους στο σχολείο
((εσωγενείς και εξωγενείς παράγοντες δυσκολίας υλοποίησης παρέμβασης για το πένθος στο
σχολείο, υιοθέτηση παραδοσιακού ρόλου).
Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στον Πίνακα 37, η υποκλίμακα της θετικής στάσης των
εκπαιδευτικών απέναντι στην έκφραση του πένθους έχει μέτρια θετική συχέτιση με την
υιοθέτηση του σύγχρονου παιδαγωγικού ρόλου (r=.405, p<.01), την προσωπική εμπλοκή τους
στη διαχείριση πένθους στην τάξη τους (r=.378, p<.01), με τη θετική επίδραση (r=.290, p<.01)
που έχει ένα πρόγραμμα αγωγής θανάτου στα παιδιά, με τις κατάλληλες γνώσεις τους πάνω στα
ζητήματα διαχείρισης πένθους (r=.287, p<.01) και με την ετοιμότητά τους (r=.203, p<.01) να
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η θετική στάση
απέναντι στην έκφραση του πένθους στο σχολικό πλαίσιο συσχετίζεται με τις σύγχρονες
παιδαγωγικές αντιλήψεις για το ρόλο τους, την ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση πένθους ενός
παιδιού που πενθεί στην τάξη τους, την πεποίθησή τους ότι το προς υλοποίηση πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής θα έχει θετική επίδραση στους μαθητές τους και μεγαλύτερη ετοιμότητα
στη διαχείριση πένθους στο σχολείο τους
Η θετική στάση των εκπαιδευτικών παρουσιάζει χαμηλή θετική συσχέτιση και με όλες τις
διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης: εκτίμηση και χρήση συναισθημάτων (r=.279,
p<.01), διαχείριση συναισθημάτων (r=.179, p<.01) και κατανόηση των συναισθημάτων του
άλλου (r=.266, p<.01). Αυτό δείχνει ότι όσο αυξάνεται η δυνατότητά τους να εκτιμούν, να
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν σωστά τα συναισθήματά τους, όπως επίσης και να
κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων τόσο πιο θετική στάση εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί για
την έκφραση πένθους στο σχολικό τους πλαίσιο. Επίσης, η θετική στάση συσχετίζεται θετικά με
την ανάπτυξη του ενσυναίσθητου ενδιαφέροντος (r=.233, p<.01), που αφορά συναισθήματα
ενδιαφέροντος και συμπάθειας προς άτομα που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις και αρνητικά με
την ενσυναίσθητη ανησυχία και δυσφορία που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση
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δύσκολων καταστάσεων (r=.-154, p<.01). Αυτό σημαίνει ότι με όσο λιγότερη δυσφορία
αντιδρούν σε σχέση με τα συναισθήματα ανησυχίας και δυσφορίας που βιώνονται από άλλα
άτομα σε κατάσταση πένθους τόσο μεγαλύτερη θετική στάση φαίνεται να εμφανίζουν οι
εκπαιδευτικοί απέναντι στην έκφραση του πένθους στην τάξη τους.
Επιπροσθέτως, η θετική στάση εμφανίζει χαμηλή αρνητική συσχέτιση με τους εσωγενείς
παράγοντες δυσκολίας (r=-.110, p<.01) στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής και την αποσιώπηση (r=-.176, p<.05) ενός περιστατικού θανάτου στην τάξη. Αυτό
σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται από θετική στάση προβάλλουν σε μικρότερο
βαθμό τους εσωγενείς παράγοντες δυσκολίας και υιοθετούν σε μικρότερο βαθμό την
αποσιώπηση της διαχείρισης πένθους των μαθητών τους. Ωστόσο, αυτές οι συσχετίσεις είναι
ασθενείς και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Δεν παρουσιάζει καμία συσχέτιση η θετική στάση με τις προκατειλημμένες γνώσεις, με τις
προσωπικές και εργασιακές εμπειρίες θανάτου, με τους εξωγενείς παράγοντες δυσκολίας, τον
παραδοσιακό ρόλο και τη γνωστική διαχείριση ενός περιστατικού θανάτου στην τάξη.
Τέλος, όπως παρουσιάζονται από τα ευρήματα (Πίνακας 37), η μεταβλητή της αρνητικής
στάσης εμφανίζει μέτρια θετική συσχέτιση τόσο με τη μεταβλητή της αποσιώπησης
περιστατικού θανάτου στην τάξη (r=.462, p<.01) όσο και με τη μεταβλητή των εσωγενών
παραγόντων δυσκολίας (r=.376, p<.01) των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή ενός προγράμματος
Περιθανάτιας αγωγής.
Στη συνέχεια, η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται θετικά με τις
προκατειλημμένες γνώσεις (r=.217, p<.01), με τον παραδοσιακό ρόλο (r=.192, p<.01), με την
ενσυναίσθητη ανησυχία (r=.242, p<.01) και τη γνωστική διαχείριση (r=.174, p<.01). Αυτό
δείχνει ότι όσο αυξάνεται η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην έκφραση του
πένθους στη σχολική τάξη έχουν περισσότερες προκατειλημμένες γνώσεις, υιοθετούν
περισσότερο τον παραδοσιακό ρόλο, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο βαθμό ενσυναίσθητης
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ανησυχίας και δυσφορίας στις δύσκολες καταστάσεις όπως η διαχείριση πένθους και
εφαρμόζουν στο σχολείο τους τη γνωστική διαχείριση σε ένα παιδί που πενθεί.
Επιπροσθέτως, η αρνητική στάση εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την ετοιμότητα (r=-.284,
p<.01) στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής, την επίδραση που πιστεύουν
οι εκπαιδευτικοί ότι θα έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα στα παιδιά (r=-.240, p<.01), την προσωπική
εμπλοκή τους στη διαχείριση πένθους στην τάξη (r--.191, p<.01) και τις κατάλληλες γνώσεις
(r=-.206, p<.01) για ζητήματα αγωγής θανάτου. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η αρνητική
τους στάση στην έκφραση του πένθους στην τάξη τόσο λιγότερο έτοιμοι νιώθουν οι
εκπαιδευτικοί για να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής, πιστεύουν λιγότερο
στην αποτελεσματική επίδραση που θα έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα στους μαθητές τους,
επιλέγουν λιγότερο την προσωπική εμπλοκή στη διαχείριση πένθους στην τάξη τους και
διαθέτουν σε μικρότερο βαθμό κατάλληλες γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα.
Επίσης εμφανίζει χαμηλή αρνητική συσχέτιση με τις εργασιακές εμπειρίες θανάτου των
εκπαιδευτικών (r=--.142, p<.01). Αυτό δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν βιώσει λιγότερες
εμπειρίες θανάτου στον εργασιακό τους χώρο υιοθετούν περισσότερο μια αρνητική στάση
απέναντι στην έκφραση του πένθους στο σχολικό πλαίσιο.
Δεν παρουσιάζει καμία συσχέτιση η αρνητική στάση με τις διαστάσεις της συναισθηματικής
νοημοσύνης, με το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον, με τις εργασιακές εμπειρίες θανάτου και με τον
παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών.
Πίνακας 38. Συσχέτιση της επάρκειας των εκπαιδευτικών (γνώσεις) με τους προσωπικούς και
εργασιακούς παράγοντες
Θετική στάση
Αρνητική στάση

.287**
Κατάλληλες
γνώσεις
-.206**

.071
Προκατειλημμένες
γνώσεις
.217**

Ετοιμότητα
Θρησκευτικότητα

.267**
.055

.017
.115**

Πολιτιστικές στάσεις

.086*

.053
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Εκτίμηση/χρήση συναισθημάτων

.149**

.166**

.056

.199**

Κατανόηση συναισθημάτων άλλου

.180**

.154**

Ενσυναίσθητο ενδιαφέρον

.133**

.077

Ενσυναίσθητη ανησυχία

-.099**

.059**

Εργασιακές εμπειρίες

.215**

.075

Προσωπικές εμπειρίες

.159**

.042

Επίδραση προγράμματος πένθους

.419**

.060

Παραδοσιακός ρόλος

.035

.170**

Παιδαγωγικός ρόλος

.243**

.150**

Προσωπική εμπλοκή

.345**

.104**

Γνωστική διαχείριση

-.001

.154**

-.190**

.223**

Εξωγενείς δυσκολίες

.041

.066

Εσωγενείς δυσκολίες

-.053

,043

Διαχείριση συναισθημάτων

Αποσιώπηση

*p< .05 & ** p< .01

Όσον αφορά την κλίμακα των γνώσεων των εκπαιδευτικών (Πίνακας 38) σχετικά με το πένθος
των παιδιών και τη διαχείρισή του η υποκλίμακα των κατάλληλων γνώσεων εμφανίζεται ως πιο
ισχυρός δείκτης συσχετίσεων από τις προκατειλημμένες γνώσεις. Οι κατάλληλες γνώσεις δεν
διαφοροποιούνται από τις προκατειλημμένες στις θετικές συσχετίσεις με την κλίμακα της
συναισθηματικής νοημοσύνης, ιδιαίτερα τις υποκλίμακες της εκτίμησης συναισθημάτων και της
κατανόησης των συναισθημάτων του άλλου. Ωστόσο, το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον και η
αρνητική συσχέτιση με την ενσυναίσθητη ανησυχία διαφοροποιεί τις κατάλληλες γνώσεις από
τις προκατειλημμένες.
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Ειδικότερα, η μεταβλητή των κατάλληλων γνώσεων εμφανίζει θετική συσχέτιση με τη
μεταβλητή της προσωπικής εκτίμησης των εκπαιδευτικών για τη θετική επίδραση που θα έχει η
εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής (r=.419, p<.01) και με τη μεταβλητή της
προσωπικής συναισθηματικής εμπλοκής (r=.345, p<.01). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που
διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις πιστεύουν περισσότερο στη θετική επίδραση που θα έχει η
πραγματοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στην τάξη τους και εμπλέκονται
περισσότερο προσωπικά στη διαχείριση πένθους ενός παιδιού.
Στη συνέχεια, οι κατάλληλες γνώσεις συσχετίζονται θετικά με τη θετική στάση των
εκπαιδευτικών (r=.287, p<.01), την ετοιμότητα (r=.267, p<.01), τον παιδαγωγικό ρόλο (r=.243,
p<.01) και τις προσωπικές εμπειρίες θανάτου (r=.215, p<.01). Αυτό δείχνει ότι όσο
περισσότερες γνώσεις διαθέτουν πάνω στα ζητήματα διαχείρισης πένθους τόσο αυξάνεται η
θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην έκφραση του πένθους στη σχολική τάξη, η
ετοιμότητά τους για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής, ασπάζονται σε
μεγαλύτερο βαθμό τις νέες παιδαγωγικές αρχές του ρόλου τους και έχουν βιώσει περισσότερες
προσωπικές εμπειρίες θανάτου.
Οι κατάλληλες γνώσεις συσχετίζονται αρνητικά με την αρνητική στάση (r=.-206, p<.01) και
την αποσιώπηση περιστατικού θανάτου στην τάξη (r=.-190, p<.01). Αυτό δηλώνει ότι όσο πιο
ανεπαρκείς δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί τόσο μεγαλύτερη αρνητική στάση έχουν απέναντι στην
έκφραση του πένθους στη σχολική τάξη και τόσο αυξάνεται η αποσιώπηση τέτοιων θεμάτων στο
σχολείο. Και τέλος, οι κατάλληλες γνώσεις εμφανίζουν χαμηλές θετικές συσχετίσεις με τις
διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης και ειδικότερα την κατανόηση συναισθημάτων του
άλλου (r=.180, p<.01), την εκτίμηση και χρήση συναισθημάτων (r=.149, p<.01) και το
ενσυναίσθητο ενδιαφέρον (r=.133, p<.01) και πολύ χαμηλή αρνητική συσχέτιση με την
ενσυναίσθητη ανησυχία (r=.-99, p<.05). Εδώ φαίνεται ότι η ικανότητα κατανόησης των
συναισθημάτων χωρίς να κατακλύζονται από τα αρνητικά συναισθήματα των άλλων
συσχετίζονται με την απόκτηση κατάλληλων γνώσεων για το πένθος των παιδιών, ωστόσο η
συσχέτιση αυτή είναι ασθενής και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Επίσης, οι κατάλληλες
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γνώσεις παρουσιάζουν ασθενή συσχέτιση με τις προσωπικές εμπειρίες θανάτου που έχουν βιώσει
εκπαιδευτικοί στην προσωπική τους ζωή (r=.159, p<.01). Αυτό σημαίνει ότι οι εμπειρίες
θανάτου στην εργασία των εκπαιδευτικών βοηθάνε στην απόκτηση κατάλληλων γνώσεων,
συσχέτιση που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Δεν σχετίζονται οι κατάλληλες γνώσεις με τη θρησκευτικότητα των εκπαιδευτικών, με τη
διαχείριση συναισθημάτων τους και με τους εσωγενείς και εξωγενείς παράγοντες δυσκολίας ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής, με την υιοθέτηση του παραδοσιακού ρόλου στο σχολείο
και τη γνωστική διαχείριση ενός περιστατικού θανάτου στην τάξη.
Οι προκατειλημμένες γνώσεις εμφανίζουν χαμηλή θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή της
αποσιώπησης περιστατικού θανάτου στην τάξη (r=.229, p<.01) και αρνητική συσχέτιση με την
αρνητική στάση (r=.-217, p<.01) καθώς και την αποσιώπηση περιστατικού θανάτου στην τάξη
(r=.-190, p<.01). Αυτό δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν προκατειλημμένες γνώσεις σε
μεγαλύτερο βαθμό διακρίνονται από αρνητική στάση απέναντι στην έκφραση του πένθους στη
σχολική τάξη και την τάση για αποσιώπηση τέτοιων θεμάτων στο σχολείο.
Οι προκατειλημμένες γνώσεις παρουσιάζουν πολύ ασθενή θετική συσχέτιση με τις διαστάσεις
της συναισθηματικής νοημοσύνης και ειδικότερα με τη διαχείριση συναισθημάτων (r=.199,
p<.01), την εκτίμηση και χρήση συναισθημάτων (r=.166, p<.01) και την κατανόηση
συναισθημάτων του άλλου (r=.154, p<.01).
Συμπερασματικά, τόσο οι προκατειλημμένες όσο και οι κατάλληλες γνώσεις παρουσιάζουν
ασθενείς θετικές συσχετίσεις με τις υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης, κάτι που
δηλώνει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν διαφοροποιεί τα άτομα με τις κατάλληλες ή τις
προκατειλημμένες γνώσεις.
Επιπροσθέτως, προκύπτει ασθενή θετική συσχέτιση των προκατειλημμένων γνώσεων με τη
θρησκευτικότητα των εκπαιδευτικών (r= .115, p<.01). Οι εκπαιδευτικοί που φαίνονται να έχουν
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αυξημένη πίστη στο Θεό διαθέτουν περισσότερες προκατειλημμένες γνώσεις σε θέματα
διαχείρισης πένθους.
Επίσης χαμηλή θετική συσχέτιση παρουσιάζεται με την υιοθέτηση του παραδοσιακού ρόλου
(r=.170, p<.01) αλλά και του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών (r=.150, p<.01), την
προσωπική εμπλοκή τους (r=.104, p<.01) και τη γνωστική διαχείριση ενός περιστατικού πένθους
στην τάξη (r=.154, p<.01).
Δεν παρουσιάζουν οι προκατειλημμένες γνώσεις καμία συσχέτιση με την ετοιμότητα, τις
πολιτιστικές στάσεις, τη θετική στάση ως προς την έκφραση πένθους στην τάξη, τις διαστάσεις
της ενσυναίσθησης, τις προσωπικές και εργασιακές εμπειρίες θανάτου, τους εσωγενείς και
εξωγενείς παράγοντες δυσκολίας ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και τη θετική
επίδραση που θα έχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στα παιδιά.
8.8.4.

Συγκεντρωτικοί πίνακες συσχετίσεων κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής από τους

προσωπικούς και εργασιακούς παράγοντες με την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την
επάρκεια των εκπαιδευτικών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της κάθε μιας από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές με τις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές: την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την
επάρκεια των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν ζητήματα πένθους στην τάξη σε έναν
συγκεντρωτικό πίνακα για την κάθε μεταβλητή. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν ήδη παρουσιαστεί
με άλλη μορφή στην προηγούμενη ενότητα, ωστόσο θεωρούμε ότι οι συγκεντρωτικοί πίνακες
που αφορούν μια ανεξάρτητη μεταβλητή κάθε φορά είναι χρήσιμοι για την καλύτερη κατανόηση
των αποτελεσμάτων.
8.8.4.1.

Θρησκευτικότητα

Όπως έδειξαν τα ευρήματα (Πίνακας 39), η θρησκευτικότητα των εκπαιδευτικών παρουσιάζει
πολύ ασθενείς θετικές συσχετίσεις με την ετοιμότητα (r= .115, p<.01), τη θετική στάση (r= .129,
p<.01), την αρνητική στάση (r= .099, p<.05) και τις προκατειλημμένες γνώσεις (r= .115, p<.01)
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των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος παιδιών. Σε ένα πρώτο επίπεδο αναλύσεων, η
θρησκευτικότητα φαίνεται να ασκεί ήπια επίδραση τόσο σε μεταβλητές που λειτουργούν θετικά
για την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών (θετική στάση) όσο και σε μεταβλητές που λειτουργούν
αρνητικά (αρνητική στάση, προκατειλημμένες γνώσεις).
Πίνακας 39. Συσχετίσεις θρησκευτικότητας με ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια
Θρησκευτικότητα
Ετοιμότητα

.115**

Θετική στάση

129**

Αρνητική στάση

.099*

Κατάλληλες γνώσεις

.055

Προκατειλημμένες Γνώσεις

.115**

8.8.4.2. Συναισθηματική νοημοσύνη
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 40, και οι τρεις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης των
εκπαιδευτικών παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την ετοιμότητα (εκτίμηση συναισθημάτων:
r= .210, p<.01, διαχείριση συναισθημάτων: r= .145, p<.01 και κατανόηση συναισθημάτων
άλλου: r= .180, p<.01), τη θετική στάση (εκτίμηση συναισθημάτων: r= .275, p<.05, διαχείριση
συναισθημάτων: r= .179, p<.01 και κατανόηση συναισθημάτων άλλου: r= .266, p<.01) και τις
κατάλληλες γνώσεις (εκτίμηση συναισθημάτων: r= .149, p<.01, και κατανόηση συναισθημάτων
άλλου: r= .180, p<.01). Επιπλέον οι υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης εμφανίζουν
ασθενείς θετικές συσχετίσεις με τις προκατειλημμένες γνώσεις (εκτίμηση συναισθημάτων: r=
.166, p<.01, διαχείριση συναισθημάτων: r= .199, p<.01 και κατανόηση συναισθημάτων άλλου:
r= .154, p<.01). Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης συσχετίσεων φαίνεται ότι η συναισθηματική
νοημοσύνη παρουσιάζει χαμηλές θετικές συσχετίσεις με τη θετική στάση. Η συναισθηματική
νοημοσύνη έχει χαμηλές θετικές συσχετίσεις τόσο με τις κατάλληλες όσο και τις
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προκατειλημμένες γνώσεις, φαίνεται δηλαδή ότι δεν διαφοροποιεί τους εκπαιδευτικούς που
ενστερνίζονται μύθους σχετικά με το παιδικό πένθος από εκείνους που είναι πιο σωστά
πληροφορημένοι.
Πίνακας 40. Συσχετίσεις συναισθηματικής νοημοσύνης με ετοιμότητα, κινητοποίηση και
επάρκεια
Εκτίμηση
Διαχείριση
Συναισθημάτων Συναισθημάτων
Ετοιμότητα

Κατανόηση
Συναισθημάτων Άλλου

.210**

.145**

180**

Θετική στάση

279*

.179**

266**

Αρνητική στάση

-.056

-.017

-.043

Κατάλληλες γνώσεις

.149**

.056

.180**

.166**

.199**

.154**

Προκατειλημμένες
Γνώσεις

8.8.4.3.

Ενσυναίσθητο ενδιαφέρον

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 41, το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον παρουσιάζει χαμηλή θετική
συσχέτιση με τη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών (r= .233,
p<.01), και μια ασθενή θετική σχέση με την ετοιμότητα (r= .122, p<.01) και τις κατάλληλες
γνώσεις (r= .133, p<.01). Η ενσυναίσθητη ανησυχία παρουσιάζει χαμηλή θετική συσχέτιση με
την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών (r= .242, p<.01) και
χαμηλή αρνητική συσχέτιση με την ετοιμότητα (r=- .277, p<.01), ενώ εμφανίζει πολύ ασθενή
αρνητική συσχέτιση με τη θετική στάση των εκπαιδευτικών (r= -.154, p<.01) απέναντι στο
πένθος των παιδιών και στις κατάλληλες γνώσεις (r=- .099, p<.05). Στο πρώτο επίπεδο
ανάλυσης συσχετίσεων φαίνεται ότι το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον εμφανίζει χαμηλές αλλά
σταθερές συσχετίσεις με την ίδια την ετοιμότητα καθώς και τις μεταβλητές που την ενισχύουν.
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Αντίθετα, η ενσυναίσθητη ανησυχία εμφανίζει θετική συσχέτιση με την αρνητική στάση των
εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών και αρνητική συσχέτιση με την ίδια την
ετοιμότητα και τις μεταβλητές που την ενισχύουν.
Πίνακας 41. Συσχετίσεις ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών και ετοιμότητας, κινητοποίησης και
επάρκειας
Ενσυναίσθητο
ενδιαφέρον
.122**

Ετοιμότητα

Ενσυναίσθητη
ανησυχία
-.277**

Θετική στάση

.233**

-.154**

Αρνητική στάση

-.073

.242**

Κατάλληλες γνώσεις

.133**

-.099*

.077

.059

Προκατειλημμένες γνώσεις

8.8.4.4.

Εμπειρίες περιστατικών θανάτου

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 42, οι εργασιακές εμπειρίες πένθους παρουσιάζουν χαμηλή θετική
συσχέτιση με την ετοιμότητα (r= .266, p<.01) και τις κατάλληλες γνώσεις (r= .215, p<.01) ενώ
εμφανίζουν ασθενή αρνητική συσχέτιση με την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο
πένθος των παιδιών (r= -.142, p<.01). Οι προσωπικές εμπειρίες πένθους παρουσιάζουν ασθενή
θετική συσχέτιση με την ετοιμότητα (r= .183, p<.01) και τις κατάλληλες γνώσεις των
εκπαιδευτικών (r= .159, p<.01). Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης συσχετίσεων φαίνεται ότι οι
εργασιακές και οι προσωπικές εμπειρίες πένθους των εκπαιδευτικών ενισχύουν την ετοιμότητα
και τις κατάλληλες γνώσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά το πένθος των παιδιών.
Πίνακας 42. Συσχετίσεις εμπειριών περιστατικών θανάτου των εκπαιδευτικών και ετοιμότητας,
κινητοποίησης και επάρκειας
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Εργασιακές εμπειρίες
Θετική στάση

Προσωπικές εμπειρίες

.039

.028

-.142**

.032

Ετοιμότητα

.266**

.183**

Κατάλληλες γνώσεις

.215**

.159**

.075

.042

Αρνητική στάση

Προκατειλημμένες γνώσεις

8.8.4.5.

Γενικός ρόλος

Ο παραδοσιακός ρόλος (Πίνακας 44) παρουσιάζει ασθενή θετική συσχέτιση με την αρνητική
στάση απέναντι στο πένθος των παιδιών (r= .192, p<.01) και τις προκατειλημμένες γνώσεις των
εκπαιδευτικών (r= .170, p<.01). Ο παιδαγωγικός ρόλος εμφανίζει μέτρια ισχυρή θετική σχέση με
τη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών (r= .405, p<.01), χαμηλή
θετική σχέση με τις κατάλληλες γνώσεις (r= .243, p<.01) και ασθενή θετική σχέση με την
ετοιμότητα (r= .167, p<.01) και τις προκατειλημμένες γνώσεις (r= .150, p<.01). Στο πρώτο
επίπεδο ανάλυσης συσχετίσεων φαίνεται ότι ο παραδοσιακός ρόλος εμφανίζει ασθενείς αλλά
σταθερές συσχετίσεις με μεταβλητές που δεν ενισχύουν την ετοιμότητα (αρνητική στάση,
προκατειλημμένες γνώσεις). Αντίθετα, ο παιδαγωγικός ρόλος εμφανίζει χαμηλή θετική
συσχέτιση με την ίδια την ετοιμότητα, καθώς και με τις μεταβλητές που την ενισχύουν.

Πίνακας 44. Συσχετίσεις γενικού ρόλου των εκπαιδευτικών και ετοιμότητας, κινητοποίησης και
επάρκειας
Παραδοσιακός ρόλος

Παιδαγωγικός ρόλος

-.001

.167**

Ετοιμότητα
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Θετική στάση
Αρνητική στάση
Κατάλληλες γνώσεις
Προκατειλημμένες γνώσεις

8.8.4.6.

.061

.405**

.192**

-.074

.035

.243**

.170**

.150**

Ειδικός ρόλος

Σύμφωνα με τον Πίνακα 45, η προσωπική εμπλοκή δείχνει ότι έχει σημαντική συσχέτιση,
πρωτίστως με τη θετική κινητοποίηση (θετική στάση) (r= .378, p<.01) και την επάρκεια
(κατάλληλες γνώσεις) των εκπαιδευτικών (r= .345, p<.01) και δευτερευόντως με την ετοιμότητα
(r= .270 p<.01) και πολύ ασθενή συσχέτιση με τις προκατειλημμένες γνώσεις (r= .104, p<.01).
Επίσης, παρουσιάζει και ασθενή αρνητική σχέση με την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών
απέναντι στο πένθος (r=- .191, p<.01). Η γνωστική διαχείριση δεν έχει ισχυρές συσχετίσεις,
παρουσιάζει μόνο ασθενή θετική σχέση με την αρνητική στάση (r= .174, p<.01) και τις
προκατειλημμένες γνώσεις των εκπαιδευτικών (r= .154, p<.01). Επιπλέον, η τάση για
αποσιώπηση έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι
στο πένθος (r= .462, p<.01) και μέτρια θετική συσχέτιση με τις προκατειλημμένες γνώσεις (r=
.223, p<.01). Επίσης, φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την ετοιμότητα (r= -.216, p<.01), τη
θετική στάση (r= -.176, p<.01) και τις κατάλληλες γνώσεις. (r= -.190, p<.01). Στο πρώτο
επίπεδο ανάλυσης συσχετίσεων φαίνεται ότι η προσωπική εμπλοκή του εκπαιδευτικού στο
πένθος των παιδιών έχει θετική συσχέτιση με την ετοιμότητα και τις μεταβλητές που την
ενισχύουν. Αντίθετα, η τάση για αποσιώπηση στο σχολείο του πένθους των παιδιών έχει
αρνητική συσχέτιση τόσο με την ετοιμότητα όσο και με τις μεταβλητές που την ενισχύουν.
Επιπλέον, έχει μέτρια ισχυρή συσχέτιση με την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο
πένθος των παιδιών, δηλαδή, όσο πιο αρνητική στάση έχουν οι εκπαιδευτικοί τόσο τείνουν να
αποσιωπούν το πένθος στην τάξη. Η γνωστική διαχείριση παρουσιάζει μια ασθενή θετική
συσχέτιση με την αρνητική στάση, φαίνεται δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αρνητική
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στάση απέναντι στο πένθος των παιδιών χρησιμοποιούν περισσότερο τη γνωστική διαχείριση
στα ζητήματα απώλειας στην τάξη τους.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι προκατειλημμένες γνώσεις εμφανίζουν παρόμοιες χαμηλές θετικές
συσχετίσεις τόσο με την προσωπική εμπλοκή όσο και με την αποσιώπηση και τη γνωστική
διαχείριση, κάτι που ενδεχομένως υποδηλώνει ότι οι προκατειλημμένες γνώσεις και οι μύθοι
γύρω από το παιδικό πένθος έχουν διαποτίσει το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών και δεν
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη στάση τους απέναντι στη διαχείριση του πένθους στην τάξη τους.
Πίνακας 45. Συσχετίσεις ειδικού ρόλου των εκπαιδευτικών με την ετοιμότητα, την κινητοποίηση
και την επάρκεια
Προσωπική
εμπλοκή

Γνωστική
Διαχείριση

Αποσιώπηση

Ετοιμότητα

.270**

-.072

-.216**

Θετική στάση

.378**

.030

-.176**

Αρνητική στάση

-.191**

.174**

.462**

Κατάλληλες γνώσεις

.345**

-.001

-.190**

Προκατειλημμένες γνώσεις

.104**

.154**

.223**

8.8.4.7.

Παράγοντες δυσκολίας

Σύμφωνα με τον Πίνακα 43, οι εξωγενείς παράγοντες δυσκολίας παρουσιάζουν ασθενή θετική
σχέση με την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών (r= .092,
p<.05) σε αντίθεση με τους εσωγενείς παράγοντες δυσκολίας που εμφανίζουν μέτρια θετική
σχέση με την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών (r= .376, p<.01) ενώ παρουσιάζουν ισχυρή
αρνητική σχέση και με την ετοιμότητα (r= -.466, p<.01) και πολύ ασθενή αρνητική σχέση με τη
θετική στάση των εκπαιδευτικών (r= .110, p<.01). Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης συσχετίσεων
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φαίνεται ότι οι εσωγενείς παράγοντες δυσκολίας είναι η μεταβλητή που παρουσιάζει τις
περισσότερες και ισχυρότερες συσχετίσεις σε σύγκριση με τους εξωγενείς παράγοντες
δυσκολίας. Ειδικότερα, οι εσωγενείς παράγοντες δυσκολίας αναχαιτίζουν την ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών παρουσιάζοντας μέτρια ισχυρή θετική συσχέτιση με την αρνητική στάση των
εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών και μέτρια αρνητική συσχέτιση με την ίδια την
ετοιμότητα.
Πίνακας 43. Συσχετίσεις εξωγενών και εσωγενών παραγόντων δυσκολίας των εκπαιδευτικών
και ετοιμότητας, κινητοποίησης και επάρκειας
Εξωγενείς παράγοντες
δυσκολίας
-.027

Εσωγενείς παράγοντες
δυσκολίας
-.456**

Θετική στάση

.051

-.110**

Αρνητική στάση

.092*

.376**

Κατάλληλες γνώσεις

.041

-.053

Προκατειλημμένες γνώσεις

.066

.043

Ετοιμότητα

8.8.4.8.

Αντιληπτή θετική επίδραση

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 46, η προσδοκία των εκπαιδευτικών για θετική επίδραση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά παρουσιάζει μέτρια ισχυρή θετική συχέτιση με
την επάρκεια (κατάλληλες γνώσεις) (r= .419, p<.01) και με την ετοιμότητα (r= .321, p<.01) και
χαμηλή συσχέτιση με τη θετική στάση των εκπαιδευτικών (r= .290, p<.01) ενώ εμφανίζει
χαμηλή αρνητική συσχέτιση με την αρνητική στάση (r=- .240, p<.01). Στο πρώτο επίπεδο
ανάλυσης συσχετίσεων φαίνεται ότι η προσδοκία των εκπαιδευτικών για θετική επίδραση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά είναι μια ισχυρή μεταβλητή η οποία
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συσχετίζεται θετικά με την ίδια την ετοιμότητα καθώς και με τους παράγοντες που την
ενισχύουν.
Πίνακας

46. Συσχετίσεις της αντιληπτής επίδρασης για θετική επίδραση προγράμματος

Περιθανάτιας αγωγής στην ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια
Επίδραση
Ετοιμότητα

.321**

Θετική στάση

.290**

Αρνητική στάση

-.240**

Κατάλληλες γνώσεις

.419**

Προκατειλημμένες γνώσεις

.060

Ακολουθούν οι αναλύσεις της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για να διαπιστωθεί η
προβλεπτική αξία των ανεξάρτητων μεταβλητών στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να
διαχειριστούν ζητήματα πένθους στην τάξη τους.

8.8.5.

Πρόβλεψη ετοιμότητας εκπαιδευτικών με βάση δημογραφικά και υπηρεσιακά

χαρακτηριστικά
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για να διαπιστωθεί η
προβλεπτική αξία των δημογραφικών και υπηρεσιακών παραγόντων στην ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών. Προηγήθηκε η προετοιμασία των μεταβλητών, οι περισσότερες από τις οποίες
ήταν κατηγορικές και έπρεπε να μετασχηματιστούν σε διχοτομικές. Επίσης αποκλείστηκε η
μεταβλητή που αφορούσε τα έτη υπηρεσίας εφόσον παρουσίαζε το πρόβλημα της
συγγραμμικότητας με τη μεταβλητή της ηλικίας (r=.858), καθώς και οι μεταβλητές της
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υλοποίησης προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής στην τάξη και της ικανοποίησης από την
επιμόρφωση για το πένθος γιατί δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της κανονικής κατανομής.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες τελικά περιελήφθησαν στην παλινδρόμηση, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 39, είναι οι ακόλουθες: (α) Φύλο: 1=άντρες (n=162), 2=γυναίκες (n=476),
(β) Ηλικία: συνεχής μεταβλητή (n=638), (γ) Οικογενειακή κατάσταση: 1=έγγαμοι (n=399), 2=
άγαμοι, διαζευγμένοι, χήροι (n=239), (δ) Τόπος καταγωγής: 1= καταγωγής με λιγότερους από
10.000 κατοίκους (n=301) και 2=τόπος καταγωγής με περισσότερους από 10.000 κατοίκους (n=
337), (δ) Σπουδές: 1=βασικό πτυχίο (n=394), 2= σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου (n=244),
(ε) Βαθμίδα: 1=νηπιαγωγοί (n=399), 2=δάσκαλοι (n=239), στ)Τόπος εργασίας:τόπος σχολείου με
λιγότερους από 10.000 κατοίκους (n= 262 )και 2= τόπος σχολείου με περισσότερους από 10.000
κατοίκους (n=376), (ζ) Συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής υγείας: 1=κανένα πρόγραμμα
(n=350), 2=ένα πρόγραμμα (n=25) και 3=δύο ή περισσότερα προγράμματα (n= 263), (η)
Συμμετοχή σε επιμόρφωση για την απώλεια και το πένθος: 1= ΝΑΙ (n= 180) 2= ΟΧΙ (n=458).
Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί κατά πόσο τα
δημογραφικά και τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών μπορούν να προβλέψουν
την ετοιμότητα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι τέσσερις από τις εννέα μεταβλητές ερμηνεύουν
το 10% της μεταβλητότητας της ετοιμότητας [R2 = .098, F (9, 626) =7.560, p< .001]. Η ανάλυση
έδειξε ότι από τις εννέα μεταβλητές μόνο οι τέσσερις συνεισέφεραν στατιστικά σημαντικά στην
πρόβλεψη, Β = .-144, p =.001 για το φύλο, Β = .087, p =.030 για τον τόπο του σχολείου, Β = .109
, p =.007 για την οικογενειακή κατάσταση και Β = .185, p< .001 για την επιμόρφωση στο πένθος.

Πίνακας 47. Πίνακας ανάλυσης πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης της ετοιμότητας των
εκπαιδευτικών με τους δημογραφικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες
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Beta

t

p

Φύλο

-.144

-3.365

.001

Οικ. Κατάσταση

.109

2.728

.007

Τόπος καταγωγής

.073

1.825

.068

Σπουδές

.062

1.573

.116

Επιμόρφωση στη διαχείριση πένθους

.185

4.655

.000

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

.060

1.538

.124

Τόπος εργασίας

.087

2.178

.030

Βαθμίδα

-.036

-.848

.397

Ηλικία

.047

1.077

.282

8.8.6.

Πρόβλεψη της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών σε σχέση με την κινητοποίηση

και την επάρκειά τους
Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί κατά πόσο οι
γνώσεις (κατάλληλες και προκατειλημμένες) και οι στάσεις (πολιτιστικές, θετική και αρνητική)
μπορούν να προβλέψουν την ετοιμότητα. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι πέντε μεταβλητές
ερμηνεύουν το 15% της μεταβλητότητας της ετοιμότητας [R2 = .147, F (5, 632) = 21.71, p<
.001]. Η ανάλυση έδειξε ότι από τις πέντε μεταβλητές μόνο οι τρεις συνεισέφεραν στατιστικά
σημαντικά στην πρόβλεψη, Β=.12, p =.002 για την «θετική στάση», Β= -.23, p<.001 για την
«αρνητική στάση» και Β=.19, p =.001 για τις «κατάλληλες γνώσεις» (Πίνακας 48).
Πίνακας 48. Πίνακας ανάλυσης πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης των στάσεων και των
γνώσεων των εκπαιδευτικών στην ετοιμότητα για διαχείριση πένθους
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Beta
Πολιτιστικές στάσεις

t

p.

-,065

-1,737

,083

,122

3,115

,002

-,233

-5,936

,000

Κατάλληλες γνώσεις

,190

4,855

,000

Προκατειλημμένες

,061

1,623

,105

Θετική στάση
Αρνητική στάση

γνώσεις

8.8.7.

Πρόβλεψη της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών σε σχέση με την κινητοποίηση,

την επάρκεια και τους προσωπικούς παράγοντες
Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης εφαρμόστηκε για να μελετηθεί
κατά πόσο οι προσωπικοί παράγοντες (θρησκευτικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη,
ενσυναίσθηση και εμπειρίες πένθους προσωπικές και εργασιακές) ενισχύουν την προβλεπτική
ικανότητα του μοντέλου πέρα και πάνω από την επίδραση των γνώσεων (κατάλληλων και
προκατειλημμένων) και των στάσεων (πολιτιστικών, θετικών και αρνητικών). Στο πρώτο βήμα
της ανάλυσης οι πέντε μεταβλητές των στάσεων και γνώσεων ερμήνευσαν το 15% της
μεταβλητότητας της ετοιμότητας [R2 = .147, F (5, 632) = 21.71, p< .001]. Στο δεύτερο βήμα η
είσοδος των οκτώ μεταβλητών των προσωπικών παραγόντων στην ανάλυση αύξησε την
ερμηνεία της μεταβλητότητας της ετοιμότητας σε 23% ([ΔR2 = .093, Fchange (8, 624) = 9.53, p<
.001]. Από τον Πίνακα 49 προκύπτουν τα εξής: α) «Θετική στάση» από στατιστικά σημαντική
στο πρώτο βήμα φαίνεται ότι δεν συνεισφέρει στατιστικά σημαντικά στο δεύτερο βήμα, β) από
τις οκτώ μεταβλητές των προσωπικών παραγόντων μόνο οι μισές αποδείχτηκαν στατιστικά
σημαντικές, Β=.12, p =.001 για τη «Θρησκευτικότητα», Β= -.18, p<.001 για την «Ενσυναίσθητη
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ανησυχία», Β=.14, p<.001 για τις «Εργασιακές εμπειρίες» και Β=.11, p =.004 για τις
«Προσωπικές εμπειρίες».
Πίνακας 49. Ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης των στάσεων, των γνώσεων και
των προσωπικών παραγόντων των εκπαιδευτικών στην ετοιμότητα για διαχείριση πένθους

Beta

t

p

-,034

-,934

,350

,072

1,850

,065

-,197

-5,114

,000

Κατάλληλες γνώσεις

,125

3,243

,001

Προκατειλημμένες γνώσεις

,031

,844

,399

Θρησκευτικότητα

,118

3,209

,001

Εργασιακές εμπειρίες

,140

3,650

,000

Προσωπικές εμπειρίες

,106

2,869

,004

Εκτίμηση & χρήση συναισθημάτων

,050

,949

,343

-,032

-,678

,498

Κατανόηση συναισθημάτων άλλων

,020

,436

,663

Ενσυναίσθητο ενδιαφέρον

,026

,669

,504

-,181

-4,526

,000

Πολιτιστικές στάσεις
Θετική στάση
Αρνητική στάση

Διαχείριση συναισθημάτων

Ενσυναίσθητη ανησυχία

Στον πίνακα 49, βλέπουμε ότι οι κατάλληλες γνώσεις, η θρησκευτικότητα, οι εργασιακές
εμπειρίες με το πένθος και οι προσωπικές εμπειρίες με το πένθος προβλέπουν θετικά την
ετοιμότητα. Αντίθετα, η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος ενός παιδιού
και η ενσυναίσθητη ανησυχία προβλέπουν αρνητικά την ετοιμότητα.
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8.8.7.

Πρόβλεψη της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών σε σχέση με την κινητοποίηση,

την επάρκεια και τους εργασιακούς παράγοντες
Η ιεραρχική ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης εφαρμόστηκε εκ νέου για να
μελετηθεί κατά πόσο οι εργασιακοί παράγοντες (αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού,
αντίληψη του ειδικού ρόλου τους κατά τη διαχείριση πένθους στην τάξη, παράγοντες δυσκολίας
στην υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής και θετική επίδραση της εφαρμογής ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά) ενισχύουν την προβλεπτική ικανότητα του
μοντέλου πέρα και πάνω από την επίδραση των γνώσεων (κατάλληλων και προκατειλημμένων)
και των στάσεων (πολιτιστικών, θετικών και αρνητικών). Στο πρώτο βήμα της ανάλυσης οι πέντε
μεταβλητές των στάσεων και γνώσεων ερμήνευσαν το 15% της μεταβλητότητας της ετοιμότητας
[R2 = .147, F (5, 632) = 21.71, p< .001]. Στο δεύτερο βήμα η είσοδος των οκτώ μεταβλητών των
εργασιακών παραγόντων στην ανάλυση αύξησε την ερμηνεία της μεταβλητότητας της
ετοιμότητας σε 34% [ΔR2 = .19, Fchange (8, 624) = 22.33, p< .001].
Από τον Πίνακα 50 προκύπτουν τα εξής: α) από τις τρεις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές
των στάσεων και γνώσεων κατά το πρώτο βήμα, μόνο η μεταβλητή «Κατάλληλες γνώσεις»
εξακολουθεί να είναι στατιστικά σημαντική στο δεύτερο βήμα, β) από τις οκτώ μεταβλητές των
εργασιακών παραγόντων μόνο τρεις αποδείχτηκαν στατιστικά σημαντικές, Β=.11, p =.006 για
την «Προσωπική εμπλοκή», Β=-.42, p<.001 για τους «Εσωγενείς παράγοντες», και Β= .19, p<
.001 για την «Επίδραση».

Πίνακας 50. Ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης των στάσεων, των γνώσεων και
των εργασιακών παραγόντων των εκπαιδευτικών στην ετοιμότητα για διαχείριση πένθους

Beta
Πολιτιστικές στάσεις

-,015
207

t
-,443

p
,658

Θετική στάση

,007

,187

,852

-,014

-,348

,728

Κατάλληλες γνώσεις

,104

2,763

,006

Προκατειλημμένες γνώσεις

,023

,671

,503

Εξωγενείς παράγοντες

,050

1,450

,148

Εσωγενείς παράγοντες

-,422

-11,361

,000

Επίδραση

,193

5,057

,000

Παραδοσιακός ρόλος

,024

,690

,490

Παιδαγωγικός ρόλος

,023

,607

,544

Προσωπική εμπλοκή

,111

2,757

,006

Γνωστική διαχείριση

-,055

-1,552

,121

Αποσιώπηση

-,048

-1,254

,210

Αρνητική στάση

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 50, παρατηρούμε ότι οι κατάλληλες γνώσεις, η προσδοκία ότι
μια παρέμβαση για το πένθος στην τάξη θα έχει θετική επίδραση και η τάση ενός εκπαιδευτικού
να εμπλακεί προσωπικά σε ζητήματα πένθους στην τάξη προβλέπουν θετικά την ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών Αντίθετα, η απόδοση των δυσκολιών υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης
για το πένθος σε εσωγενείς παράγοντες δυσκολίας προβλέπει αρνητικά την ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών.
Συνοψίζοντας, από το σύνολο των προσωπικών και εργασιακών παραγόντων, οι παράγοντες
που προβλέπουν θετικά την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν ζητήματα πένθους
στην τάξη είναι οι κατάλληλες γνώσεις, οι εργασιακές και προσωπικές εμπειρίες με το πένθος, η
προσδοκία ότι μια εκπαιδευτική παρέμβαση για το πένθος θα έχει θετική επίδραση, η θρησκευτικότητα και η τάση για προσωπική εμπλοκή σε ζητήματα πένθους στην τάξη. Αντίθετα, η
αρνητική στάση των εκπαιδευτικών (έλλειψη κινητοποίησης), η ενσυναίσθητη ανησυχία (η τάση
να κατακλύζονται συναισθηματικά από τον πόνο του άλλου) και η απόδοση των δυσκολιών
208

υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης σε εσωγενείς δυσκολίες προβλέπουν αρνητικά την
ετοιμότητα.
8.9.

Ανάλυση διαδρομών

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης,
δομήθηκε ένα μοντέλο για να ερμηνεύσει το σύνθετο πλέγμα σχέσεων μεταξύ της ετοιμότητας,
των στάσεων, των γνώσεων και των προσωπικών και εργασιακών παραγόντων που μπορεί να τις
επηρεάζουν.
8.9.1.

Ανάλυση διαδρομών ετοιμότητας, στάσεων, γνώσεων και προσωπικών

παραγόντων
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης, δομήθηκε
ένα μοντέλο για να ερμηνεύσει το σύνθετο πλέγμα σχέσεων μεταξύ της ετοιμότητας, των
στάσεων, των γνώσεων και των προσωπικών παραγόντων που πιθανόν να τις επηρεάζουν. Το
μοντέλο αυτό παρουσιάζεται στο Γράφημα 1. Πιο συγκεκριμένα, για να απλοποιηθεί το σύνθετο
πλέγμα σχέσεων και να προκύψει ένα πιο φειδωλό, αποφασίστηκε η συναισθηματική νοημοσύνη
να αντιπροσωπευθεί από τη «διαχείριση συναισθημάτων», η ενσυναίσθηση από την
«ενσυναίσθητη ανησυχία», οι εμπειρίες θανάτου από τις «εργασιακές εμπειρίες», οι γνώσεις από
τις «κατάλληλες γνώσεις» και οι στάσεις από την «αρνητική στάση». Οι συγκεκριμένες
διαστάσεις των εννοιών αυτών επιλέχτηκαν με βάση τη βιβλιογραφία είτε επειδή εμφανίστηκαν
ως στατιστικά σημαντικές στην ανάλυση παλινδρόμησης.
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Γράφημα 1: Μοντέλο ετοιμότητας, στάσεων, γνώσεων και προσωπικών παραγόντων των
εκπαιδευτικών

Εμπειρίες
Εργασιακές

Θρησκευτικότητα

Διαχείριση
συναισθημάτων

Ενσυναίσθητη
ανησυχία

Αρνητική
στάση

Γνώσεις
κατάλληλες

Ετοιμότητα

Για τον έλεγχο της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα εκτός από το χ2 εξετάστηκαν οι
δείκτες CFI, SRMR, και RMSEA. Από την εφαρμογή της ανάλυσης φάνηκε ότι το αρχικό αυτό
μοντέλο δεν είχε καλή προσαρμογή στα δεδομένα τόσο με βάση το δείκτη χ2 [χ2 = 71.64, df = 10,
p< .001] όσο και με τους υπόλοιπους συμπληρωματικούς δείκτες [CFI = .83, SRMR = .059,
RMSEA = 098]. Για τον εντοπισμό των αιτιών χαμηλής προσαρμογής ελέγχθηκαν οι δείκτες
τροποποίησης (modification index). Επίσης οι μη στατιστικά σημαντικές παράμετροι
αφαιρέθηκαν από το μοντέλο. Το νέο τροποποιημένο μοντέλο παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.
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Γράφημα 2: Τροποποιημένο μοντέλο ετοιμότητας, στάσεων, γνώσεων και προσωπικών
παραγόντων των εκπαιδευτικών

Εμπειρίες
εργασιακές

Θρησκευτικότητα

Διαχείρηση
συναισθημάτων

Ενσυναίσθητη
ανησυχία

Αρνητική στάση

Γνώσεις
κατάλληλες

Ετοιμότητα

Από την εφαρμογή της ανάλυσης διαδρομών προέκυψε μια στατιστικά σημαντική τιμή χ2, [χ2
=46.63, df = 10, p<.001], η οποία ήταν ουσιαστικά μειωμένη σε σχέση με το αρχικό μοντέλο. Oι
τιμές όμως των υπόλοιπων δεικτών προσαρμογής ήταν σαφώς βελτιωμένες και σε αποδεκτά
επίπεδα, CFI = .91, SRMR = .052, RMSEA = 07. Η εξέταση των γραμμικών συντελεστών καθώς
και των συσχετίσεων φανέρωσε ότι ήταν στατιστικά σημαντικά και στην αναμενόμενη
κατεύθυνση. Συνολικά, οι μεταβλητές του μοντέλου ερμηνεύουν το 20% της μεταβλητότητας της
«ετοιμότητας». Τα παραπάνω αποτελέσματα συνηγορούν στο ότι το μοντέλο διαδρομών (path
model) των προσωπικών παραγόντων περιγράφει αρκετά καλά τα εμπειρικά δεδομένα και
επομένως θα πρέπει να γίνει αποδεκτό.
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Στο παρόν μοντέλο, η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών προβλέπεται άμεσα από τις εργασιακές
εμπειρίες πένθους, τη θρησκευτικότητα και τις κατάλληλες γνώσεις για θέματα πένθους των
παιδιών. Ειδικότερα, η αύξηση των εργασιακών εμπειριών πένθους προβλέπει κατά .17 την
αύξηση της ετοιμότητας, η αύξηση της θρησκευτικότητας προβλέπει κατά .15 την αύξηση της
ετοιμότητας, ενώ οι κατάλληλες γνώσεις προβλέπουν κατά .20 την αύξηση της ετοιμότητας.
Ωστόσο, οι εργασιακές εμπειρίες πένθους προβλέπουν επίσης τη μείωση της αρνητικής στάσης
στο πένθος και αυτή η ενδιάμεση μεταβλητή προβλέπει τη μείωση της ετοιμότητας κατά .19. Η
θρησκευτικότητα προβλέπει την αύξηση της ενσυναίσθητης ανησυχίας κατά .14 και η
ενσυναίσθητη ανησυχία προβλέπει τη μείωση της ετοιμότητας κατά .21.
Η διαχείριση των συναισθημάτων λειτουργεί έμμεσα μέσω της ενδιάμεσης μεταβλητής της
ενσυναίσθητης

ανησυχίας.

Ειδικότερα,

η

αύξηση

της

ικανότητας

διαχείρισης

των

συναισθημάτων προβλέπει τη μείωση της ενσυναίσθητης ανησυχίας κατά .35. Η αύξηση της
ενσυναίσθητης ανησυχίας προβλέπει την αύξηση των αρνητικών στάσεων στο πένθος κατά .23
και τη μείωση της ετοιμότητας κατά .21. Η αύξηση των αρνητικών στάσεων προβλέπει τη
μείωση της ετοιμότητας κατά .19.
Το παρόν μοντέλο αναδεικνύει ένα πλέγμα συναισθηματικών και γνωστικών παραγόντων που
επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το
πένθος στο σχολείο.

8.9.2.

Ανάλυση διαδρομών ετοιμότητας, στάσεων, γνώσεων και εργασιακών

παραγόντων
Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης
παλινδρόμησης, δομήθηκε ένα μοντέλο για να ερμηνεύσει το σύνθετο πλέγμα σχέσεων μεταξύ
της ετοιμότητας, των στάσεων, των γνώσεων και των εργασιακών παραγόντων. Το μοντέλο αυτό
παρουσιάζεται στο Γράφημα 3. Πιο συγκεκριμένα, για να απλοποιηθεί το σύνθετο πλέγμα
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σχέσεων και να προκύψει ένα πιο φειδωλό, αποφασίστηκε ο γενικός ρόλος να αντιπροσωπευθεί
από τον «παραδοσιακό ρόλο», ο ειδικός ρόλος από την «αποσιώπηση», οι δυσκολίες υλοποίησης
από τις «εσωγενείς δυσκολίες», οι γνώσεις από τις «κατάλληλες γνώσεις» και οι στάσεις από την
«αρνητική στάση». Οι συγκεκριμένες διαστάσεις των εννοιών αυτών επιλέχτηκαν επειδή αρκετές
εμφανίστηκαν ως στατιστικά σημαντικές στην ανάλυση παλινδρόμησης.
Γράφημα 3: Μοντέλο ετοιμότητας, στάσεων, γνώσεων και εργασιακών παραγόντων των
εκπαιδευτικών

Παραδοσιακός
ρόλος

Αποσιώπηση

Εσωγενείς
δυσκολίες

Επίδραση

Γνώσεις
κατάλληλες

Αρνητική
στάση

Ετοιμότητα

Από την εφαρμογή της ανάλυσης φάνηκε ότι το αρχικό αυτό μοντέλο δεν είχε καλή
προσαρμογή στα δεδομένα τόσο με βάση το δείκτη χ2 [χ2 = 232.49, df = 9, p< .001] όσο και με
τους υπόλοιπους συμπληρωματικούς δείκτες [CFI = .691, SRMR = .121, RMSEA = .197], οι
τιμές των οποίων απείχαν αρκετά από τις αποδεκτές. Για τον εντοπισμό των αιτιών χαμηλής
προσαρμογής ελέγχθηκαν οι δείκτες τροποποίησης (modification index). Επίσης μη στατιστικά
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σημαντικές παράμετροι αφαιρέθηκαν από το μοντέλο. Το νέο τροποποιημένο μοντέλο
παρουσιάζεται στο Γράφημα 4.
Γράφημα 4: Τροποποιημένο μοντέλο ετοιμότητας, στάσεων, γνώσεων και εργασιακών
παραγόντων των εκπαιδευτικών

Παραδοσιακός
ρόλος

Αποσιώπηση

Επίδραση

Εσωγενείς
δυσκολίες

Αρνητική
στάση

Γνώσεις
κατάλληλες

Ετοιμότητα

Η εφαρμογή της ίδιας ανάλυσης στο νέο μοντέλο φανέρωσε μια αρκετά πιο βελτιωμένη
προσαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του χ2 = 68.6, df = 11, εμφάνισε μια εντυπωσιακή πτώση
σε σχέση με το αρχικό μοντέλο. Επιπλέον και οι υπόλοιποι δείκτες προσαρμογής, CFI = .92,
SRMR = .076, RMSEA = .09, εκτός του ότι βρίσκονται σε αποδεκτά επίπεδα δηλώνουν μία
σαφώς ουσιαστική βελτίωση. Όλες οι φορτίσεις ήταν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο .05 και
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στην αναμενόμενη κατεύθυνση. Οι μεταβλητές του μοντέλου συνολικά ερμηνεύουν το 31% της
μεταβλητής της «ετοιμότητας». Τα παραπάνω αποτελέσματα συνηγορούν στο ότι το μοντέλο
διαδρομών (path model) των εργασιακών παραγόντων περιγράφει αρκετά καλά τα εμπειρικά
δεδομένα και επομένως θα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Στο παρόν μοντέλο, φαίνεται ότι η αύξηση
της πεποίθησης των εκπαιδευτικών ότι ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής θα έχει θετικό
αντίκτυπο στους μαθητές προβλέπει την αύξηση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να
διαχειριστούν ζητήματα πένθους στην τάξη τους είτε άμεσα κατά .26 είτε έμμεσα μέσω της
ενδιάμεσης μεταβλητής των κατάλληλων γνώσεων κατά .31. Επομένως θετικά προβλέπουν την
ετοιμότητα οι κατάλληλες γνώσεις και η πεποίθηση ότι ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής θα
έχει θετική επίδραση στην τάξη.
Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί εργασιακοί παράγοντες οι οποίοι έχουν αρνητική προβλεπτική
επίδραση στην ετοιμότητα, όπως είναι, κατά κύριο λόγο, η υιοθέτηση του παραδοσιακού
εκπαιδευτικού ρόλου. Ο παραδοσιακός ρόλος προβλέπει την αύξηση της αποσιώπησης του
πένθους στο σχολείο κατά .21 και την αύξηση των εσωγενών δυσκολιών στην υλοποίηση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής κατά .09. Η αύξηση της αποσιώπησης με τη σειρά της
προβλέπει την αύξηση των αρνητικών στάσεων απέναντι στο πένθος στο σχολείο κατά . 40 και η
αύξηση των αρνητικών στάσεων προβλέπει κατά .10 τη μείωση των κατάλληλων γνώσεων για το
πένθος των παιδιών.
Η αύξηση της απόδοσης των δυσκολιών υλοποίησης ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής
σε εσωγενείς παράγοντες προβλέπει κατά .29 τις αρνητικές στάσεις απέναντι στο πένθος και τη
μείωση της ετοιμότητας κατά . 44. Σύμφωνα με το γράφημα 4 είναι αρκετοί οι εργασιακοί
παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και προβλέπουν είτε αρνητικά είτε
θετικά την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 . Συζήτηση
9.1. Συζήτηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών
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Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία ο εκπαιδευτικός έχει τις
απαραίτητες γνώσεις καθώς και μια θετική στάση που τον καθιστούν έτοιμο (α) να εισαγάγει
παρεμβάσεις και να συζητήσει θέματα που έχουν σχέση με την απώλεια και το θάνατο στην τάξη
του και (β) να προσεγγίσει και να στηρίξει το παιδί που πενθεί. Τα αποτελέσματα της
διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης από τη μέτρηση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών
έδειξαν ότι πρόκειται για ένα εργαλείο με αποδεκτή εσωτερική συνοχή αρκετά χαμηλή, πιθανώς
λόγω του μικρού αριθμού των προτάσεων (3 δηλώσεις).
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις τρεις δηλώσεις που περιλάμβανε η κλίμακα εκτίμησης
της ετοιμότητας έδειξαν τα εξής: (α) «Νιώθω έτοιμος/η να μιλήσω στα παιδιά της τάξης για την
απώλεια και το θάνατο» ένα ποσοστό 43% ανέφεραν πως είναι καθόλου ή λίγο έτοιμοι για κάτι
τέτοιο, 33% ανέφεραν πως ήταν αρκετά έτοιμοι, ενώ μόνο 24% ανέφεραν πως είναι πολύ
έτοιμοι, (β) «Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για το θάνατο στην τάξη μου», ένα ποσοστό 55%
ανέφεραν ότι συμφωνούν πολύ, 28% αρκετά, ενώ μόνο 17% ανέφεραν ότι δυσκολεύονται «λίγο»
ή «καθόλου» και (γ) «Θα ήθελα να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των παιδιών για
το θάνατο μέσα στην τάξη μου», ένα ποσοστό 42% ανέφεραν πως ήθελαν καθόλου ή λίγο να
κάνουν κάτι τέτοιο, 33% το ήθελαν αρκετά, ενώ μόνο 24% ανέφεραν πως το ήθελαν πολύ. Τα
ποσοστά αυτά αναδεικνύουν το γεγονός ότι μόνο 1 στους 4 εκπαιδευτικούς δηλώνει ότι μπορεί
να μιλήσει για το θάνατο στην τάξη του, ότι επιθυμεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης των παιδιών για το θάνατο και ότι είναι έτοιμος να κάνει κάτι τέτοιο.
Το γεγονός αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα από ελληνικές και διεθνείς έρευνες που βρήκαν ότι
ένα υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών δηλώνουν ανέτοιμοι να διαχειριστούν ζητήματα πένθους
στην τάξη (Cullinan, 1990. Κοντοχρήστου, 2011. Κρυσταλλίδου, 2013. McGovern & Barry,
2000. Munson & Hunt, 2005. Papadatou et al., 2002a. Pratt, Hare & Wright, 1987. Reid &
Dixon, 1999. Tracey & Holland, 2008). Μια τέτοια διαπίστωση καθιστά επιτακτική την ανάγκη
της δημιουργίας προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε
ζητήματα πένθους που μπορεί να προκύψουν στο σχολείο.
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Όπως διαπιστώθηκε, η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών σχετίζεται θετικά με τις κατάλληλες
γνώσεις και τη θετική στάση απέναντι στο πένθος του παιδιού. Επιπλέον, σχετίζεται κατά κύριο
λόγο με τις εργασιακές και σε μικρότερο βαθμό με τις προσωπικές εμπειρίες πένθους, με την
ικανότητα εκτίμησης των συναισθημάτων, με τη θρησκευτικότητα και με την τάση για
προσωπική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο πένθος ενός παιδιού και με την πεποίθησή τους ότι
μια παρέμβαση για το πένθος στην τάξη θα είχε θετικό αντίκτυπο. Αντίθετα, σχετίζεται αρνητικά
με την ενσυναίσθητη ανησυχία, την τάση για αποσιώπηση του πένθους και την απόδοση των
δυσκολιών υλοποίησης ενός προγράμματος σε εσωγενείς παράγοντες. Τέλος, υπήρχε πολύ
ασθενής συσχέτιση της ετοιμότητας με τον παιδαγωγικό ρόλο.
H ανάλυση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την
ετοιμότητα και ανεξάρτητες μεταβλητές τις στάσεις (κινητοποίηση) και τις γνώσεις (επάρκεια)
των εκπαιδευτικών (βλ. Πίνακας 48) έδειξε ότι όσον αφορά την κινητοποίηση οι θετικές και οι
αρνητικές στάσεις προέβλεπαν την ετοιμότητα, ενώ οι πολιτισμικές στάσεις δεν είχαν καμία
επίδραση. Όσον αφορά την επάρκεια (γνώσεις) μόνο οι κατάλληλες γνώσεις προέβλεπαν την
ετοιμότητα. Επομένως, φαίνεται ότι οι προσωπικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο
πένθος των παιδιών, είτε θετικές είτε αρνητικές και οι κατάλληλες γνώσεις όσον αφορά τον
τρόπο που πενθούν τα παιδιά είναι κομβικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών.
9.2.

Συζήτηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών

Η μέτρηση της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών βασίστηκε στις θετικές ή τις αρνητικές
στάσεις που εκφράζουν όσον αφορά το πένθος των μαθητών τους. Τα αποτελέσματα της
διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης από το εργαλείο μέτρησης των στάσεων των
εκπαιδευτικών έδειξαν ότι έχει αποδεκτή εσωτερική συνοχή. Η μέτρηση των στάσεων έγινε με
αναφορά σε τρεις παράγοντες που αφορούν στη θεώρηση των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση
του πένθους μέσα στη σχολική τάξη. Ο πρώτος παράγοντας αφορά τις πολιτισμικά αποδεκτές
στάσεις που αντανακλούν τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για την έκφραση του πένθους,
ιδιαίτερα προς τα παιδιά. Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στη θετική στάση σχετικά με την
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εμπλοκή που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός στη διαχείριση και έκφραση πένθους των μαθητών.
Τέλος, ο τρίτος παράγοντας αφορά την αρνητική στάση σχετικά με την άμεση εμπλοκή του
εκπαιδευτικού στο πένθος ενός παιδιού στη σχολική τάξη.
Αξιοσημείωτη είναι η υιοθέτηση σε μεγάλο βαθμό των πολιτισμικά αποδεκτών στάσεων όσον
αφορά στον τρόπο με τον οποίο αναφερόμαστε στο θάνατο από τους εκπαιδευτικούς.
Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι στην ελληνική πραγματικότητα
δεν υπάρχει αβίαστη αναφορά στο θάνατο και ότι το θέμα αυτό τείνει να αποσιωπάται και να μην
λεκτικοποιείται. Ειδικότερα, ένα ποσοστό 63% ανέφερε ότι συμφωνεί πολύ/πάρα πολύ με τη
δήλωση ότι προστατεύουμε τους αγαπημένους μας με το να μη συζητάμε για δυσάρεστα
γεγονότα, ενώ μόνο 17,5% διαφωνούν. Περίπου οι μισοί (53%) ανέφεραν ότι στην παιδική τους
ηλικία οι μεγάλοι δεν συζητούσαν για το θάνατο μπροστά τους, ενώ μόνο 21.6% διαφωνούν με
αυτή τη δήλωση. Περίπου οι μισοί (48,6%) συμφωνούν με τη δήλωση ότι στην Ελλάδα δεν
νιώθουμε άνετα να μιλάμε για το θάνατο, ενώ μόνο 25% διαφωνούν. Όπως φαίνεται από τις
συσχετίσεις, η υποκλίμακα των πολιτισμικά αποδεκτών στάσεων δεν συσχετίζεται με την
ετοιμότητα. Επίσης, ο παράγοντας αυτός έχει χαμηλή συσχέτιση τόσο με την υιοθέτηση θετικών
όσο και αρνητικών στάσεων απέναντι στην έκφραση του πένθους. Αυτό δηλώνει ότι η υιοθέτηση
των πολιτισμικά αποδεκτών στάσεων δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι
εκπαιδευτικοί το πένθος μέσα στην τάξη. Επομένως, διαπιστώνεται μια ευρεία παραδοχή των
πολιτισμικά εδραιωμένων αντιλήψεων οι οποίες, ωστόσο, δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αν
οι εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν μια θετική ή μια αρνητική στάση απέναντι στο παιδικό
πένθος ούτε επηρεάζουν την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το πένθος των
παιδιών.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ασπάζεται τις πολιτισμικά
αποδεκτές αντιλήψεις σχετικά με το πένθος και τον τρόπο διαχείρισής του στα παιδιά.
Ειδικότερα διαφαίνεται η πολιτισμικά εδραιωμένη πεποίθηση ότι όταν μιλάμε για το πένθος είναι
σαν να τραυματίζουμε ξανά το παιδί που πενθεί. Μια τέτοια αντίληψη ενδυναμώνει την τάση για
αποφυγή της άμεσης εμπλοκής του εκπαιδευτικού με το πένθος του παιδιού που βιώνει την
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απώλεια. Ωστόσο, οι προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το ότι οι αναφορές στο
θάνατο δεν βοηθούν το παιδί που βιώνει μια απώλεια, όχι μόνο δεν το βοηθούν αλλά το
απομονώνουν (Χατζηχρήστου, 2011).
Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μέτρια ισχυρές θετικές στάσεις και μέτρια ισχυρές αρνητικές
στάσεις ως προς την εμπλοκή τους στη διαχείριση και έκφραση του πένθους στη σχολική τάξη.
Συγκεκριμένα στην υποκλίμακα της θετικής στάσης απέναντι στο πένθος ενός μαθητή κατά
90,4% συμφωνούν ότι ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει το παιδί να
επεξεργαστεί δύσκολες καταστάσεις και 84,3% θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός της τάξης, μετά από
επιμόρφωση, είναι το πιο κατάλληλο άτομο να μιλήσει στο παιδί που πενθεί. Ένα ενδιαφέρον
εύρημα είναι ότι ενώ σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί (σε ποσοστό 90,4%) υιοθετούν μια θετική
στάση αναφέροντας ότι ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει το παιδί να
επεξεργαστεί δύσκολες καταστάσεις, παράλληλα αντιφάσκουν αναφέροντας ότι το πιο
κατάλληλο άτομο να μιλήσει στο παιδί που πενθεί είναι ο ειδικός (σε ποσοστό 75,2%). Εδώ
καταγράφεται η ίδια αντίφαση που είχε διαπιστωθεί στην έρευνα της Cullinan (1990) ανάμεσα
στον αντιληπτό ρόλο του εκπαιδευτικού να βοηθήσει το παιδί που πενθεί και την τάση του να το
στείλει σε ειδικό για να αντιμετωπίσει το πένθος του.
Η υποκλίμακα της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών (θετική κινητοποίηση) για άμεση
εμπλοκή στο πένθος των παιδιών συσχετίζεται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για το
ρόλο τους, την προσωπική εμπλοκή στη διαχείριση πένθους ενός παιδιού που πενθεί στην τάξη
τους και την πεποίθησή τους ότι το προς υλοποίηση πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής θα έχει
θετική επίδραση στους μαθητές στη διαχείριση πένθους στο σχολείο τους. Σε μικρότερο βαθμό,
η θετική στάση συσχετίζεται θετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη και το ενσυναίσθητο
ενδιαφέρον. Οι εκπαιδευτικοί που κατανοούν τα συναισθήματα του άλλου και δείχνουν
ενδιαφέρον και συμπάθεια για τα άτομα που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, χωρίς να
κατακλύζονται από αρνητικά συναισθήματα, πιο εύκολα εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση του
πένθους ενός παιδιού.
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Όσον αφορά την υποκλίμακα των αρνητικών στάσεων (αρνητική κινητοποίηση) των
εκπαιδευτικών απέναντι στην έκφραση πένθους στην τάξη, σε ορισμένες δηλώσεις υπάρχει
υψηλό ποσοστό απαντήσεων του τύπου «δεν είμαι βέβαιος», όπως φαίνεται από τις ακόλουθες
περιπτώσεις: «Η συζήτηση του πένθους μέσα στην τάξη εκθέτει και μπορεί να βλάψει το μαθητή»
(34,2%), «όταν ζητάμε από το παιδί που πενθεί να μιλήσει για την απώλειά του, το πληγώνουμε
άσκοπα» (35,9%) και «είναι καλύτερα να μιλήσουμε με την οικογένεια του παιδιού παρά με το
ίδιο» (29,8%). Μια τέτοια τάση δηλώνει περισσότερο την αμφιταλάντευση των εκπαιδευτικών
για μια άμεση διαχείριση του πένθους με το ίδιο το παιδί, παρά την κατηγορηματική άρνηση να
εμπλακούν άμεσα.
Η αρνητική στάση αναδείχθηκε ως μια σημαντική μεταβλητή η οποία επηρεάζει
ποικιλοτρόπως την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του πένθους στο σχολείο
στην ανάλυση διαδρομών. Ειδικότερα, στο μοντέλο της ανάλυσης διαδρομών που περιλαμβάνει
τους προσωπικούς παράγοντες οι αρνητικές στάσεις αυξάνονται από την ενσυναίσθητη ανησυχία
και μειώνονται από τις εργασιακές εμπειρίες περιστατικών θανάτου στο σχολείο. Οι αρνητικές
στάσεις μειώνουν τις κατάλληλες γνώσεις όπως και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη
διαχείριση του πένθους. Στο μοντέλο της ανάλυσης διαδρομών που περιλαμβάνει τους
εργασιακούς παράγοντες οι αρνητικές στάσεις αυξάνονται από την τάση για αποσιώπηση του
πένθους καθώς και την απόδοση των δυσκολιών υλοποίησης ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής σε εσωτερικούς παράγοντες. Οι αρνητικές στάσεις μειώνουν τις κατάλληλες γνώσεις,
όπως παρατηρήθηκε και στο προηγούμενο μοντέλο ανάλυσης διαδρομών.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η αξιολόγηση των στάσεων των εκπαιδευτικών
(κινητοποίηση) όσον αφορά τη διαχείριση του πένθους των παιδιών στο σχολείο είναι
απαραίτητη, εφόσον συμβάλλουν σημαντικά-είτε θετικά είτε αρνητικά- στην ετοιμότητά τους να
εφαρμόσουν την Περιθανάτια αγωγή στο σχολείο τους.
9.3.

Συζήτηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την επάρκεια των εκπαιδευτικών
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Η επάρκεια των εκπαιδευτικών αναφέρεται στις γνώσεις τους για τα στάδια του πένθους, την
ένταση και τις αντιδράσεις του θρήνου στα παιδιά, τις ανάγκες και τις αντιδράσεις του μαθητή
που πενθεί, αλλά και τη γενικότερη διαχείριση του θέματος στη σχολική τάξη σε περίπτωση
που συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό απώλειας όπως και τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής. Τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης από το
εργαλείο μέτρησης των γνώσεων των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι έχει αποδεκτή εσωτερική
συνοχή. Αναφέρεται σε δύο παραμέτρους που αφορούν στην επάρκεια των εκπαιδευτικών για
τη διαχείριση του πένθους μέσα στη σχολική τάξη. Ο πρώτος παράγοντας ήταν οι κατάλληλες
γνώσεις

με

ικανοποιητικό

δείκτη

αξιοπιστίας.

Ο

δεύτερος

παράγοντας

ήταν

οι

προκατειλημμένες γνώσεις με αξιοπιστία σε αποδεκτό επίπεδο. Ο βαθμός στον οποίο διαθέτουν
οι εκπαιδευτικοί τις κατάλληλες γνώσεις εκτιμήθηκε ως μέτριος τόσο στις κατάλληλες όσο και
στις προκατειλημμένες γνώσεις.
Ειδικότερα, στις απαντήσεις τους για το πένθος των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται καλά
ενημερωμένοι όσον αφορά: στην κατανόηση της έννοιας του θανάτου με διαφορετικό τρόπο σε
κάθε ηλικία (81,2 % συμφωνούν πολύ και πάρα πολύ), για τη φύση του θρήνου, ότι δηλαδή
πρόκειται για μια μακροχρόνια και ανοιχτή διαδικασία (61% συμφωνούν πολύ και πάρα πολύ,
24,8% αρκετά), ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται για θέματα απώλειας και θανάτου
(61% συμφωνούν πολύ και πάρα πολύ) και ότι το παιδί που πενθεί έχει ανάγκη ελέγχου και
ορίων όπως και πριν το πένθος (64,3% συμφωνούν πολύ και πάρα πολύ).
Η επίδραση των κοινωνικών στερεοτύπων (προκατειλημμένες γνώσεις) φαίνονται στις
απαντήσεις τους όσον αφορά: τη θλίψη και το κλάμα ως κυρίαρχες ενδείξεις πένθους στα παιδιά
(34,8% συμφωνούν αρκετά και 32,1% συμφωνούν πολύ και πάρα πολύ), στη συναφή δήλωση
«τα παιδιά δείχνουν το πένθος τους κυρίως με απόσυρση και ακεφιά» (30,7% αρκετά και 54%
πολύ και πάρα πολύ), όπως και ότι τα παιδιά με πένθος χρειάζονται παρακίνηση να συμμετέχουν
σε παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες (75,8% πολύ και πάρα πολύ). Αυτές οι αντιλήψεις
αντανακλούν τις παραδοσιακές πρακτικές της αποσιώπησης του πένθους και της απόσπασης της
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προσοχής του παιδιού από τη θλίψη του, σε μια προσπάθεια να «βγει» το παιδί από το πένθος, να
μην το σκέφτεται και να επιστρέψει στην κανονική ζωή το συντομότερο δυνατόν.
Οι ακόλουθες δηλώσεις εμφανίζουν μεγάλη διασπορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, μια
τάση που δείχνει την αμφιθυμία τους καθώς και την απουσία κατάλληλων γνώσεων απέναντι σε
«δύσκολα» θέματα: «Είναι καλύτερα να μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο από την προσχολική
ηλικία» (32,2% ισχύει λίγο, 29,3% ισχύει αρκετά και 38,5% ισχύει πολύ) καθώς και η δήλωση
«η συμμετοχή των παιδιών σε κηδείες τα βοηθά στην αποδοχή του συμβάντος και την καλύτερη
προσαρμογή τους» (29,3% ισχύει λίγο, 30,7% ισχύει αρκετά και 33,7% ισχύει πολύ).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δηλώσεις που συγκέντρωσαν υψηλό ποσοστό στην
κατηγορία «αρκετά», μια τάση που δηλώνει ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά στις
γνώσεις τους για αυτά τα θέματα: το παιδί που πενθεί το ξεπερνάει γρήγορα (41,2%), ακόμη και
αν δεν μιλάμε ανοιχτά για το πένθος του μαθητή αυτό επηρεάζει την υπόλοιπη τάξη (36,8%). Τα
αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να έχουν συγκεχυμένες γνώσεις
όσον αφορά καίρια ζητήματα που επηρεάζουν το πένθος των παιδιών. Ένα παρόμοιο πλέγμα
συνύπαρξης κατάλληλων και προκατειλημμένων γνώσεων διαπιστώθηκε και στην έρευνα των
McGovern και Barry ( 2000), καθώς και στην έρευνα της Κοντοχρήστου (2011).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στη δήλωση «Είναι σημαντικό να
εκφράζουμε στην τάξη και τα δικά μας συναισθήματα και εμπειρίες σχετικά με το θάνατο». Παρά
το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς δήλωσαν ότι ισχύει κάτι τέτοιο (58,6% ανέφεραν ότι ισχύει
πολύ, 26% ανέφεραν ότι ισχύει αρκετά και 15,4% ότι ισχύει λίγο ή καθόλου) δεν φαίνεται αυτή
η τάση να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα
ευρήματα της Παπαδάτου (Papadatou et al., 2002a) ότι οι εκπαιδευτικοί κατακλύζονται
συναισθηματικά και δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματα που βιώνουν όσον αφορά
το πένθος ενός παιδιού. Εδώ φαίνεται να λειτουργεί η τάση από την πλευρά των εκπαιδευτικών
για συμμόρφωση προς την αναμενόμενη «θεωρητικά σωστή» απάντηση- που όμως δεν ισχύει
στην πράξη. Επίσης, οι Spall και Jordan (1999) αναφέρουν τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να
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εκδηλώσουν συναισθήματα μπροστά στους μαθητές τους, θεωρώντας ότι αν κάνουν κάτι τέτοιο
αποκλίνουν από το ρόλο τους.
Όπως έδειξαν οι αναλύσεις συχέτισης, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις
έχουν περισσότερο θετική στάση απέναντι στην άμεση εμπλοκή τους με το πένθος στη σχολική
τάξη, μεγαλύτερη ετοιμότητα να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής,
ασπάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό τις νέες παιδαγωγικές αρχές του ρόλου τους και έχουν βιώσει
περισσότερες εργασιακές εμπειρίες θανάτου. Επιπλέον, οι κατάλληλες γνώσεις συσχετίζονται
θετικά με το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον και αρνητικά με την ενσυναίσθητη ανησυχία. Πιθανόν το
ενσυναίσθητο ενδιαφέρον να κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν περισσότερο για
το πένθος των παιδιών, ενώ η ενσυναίσθητη ανησυχία να αναστέλλει μια τέτοια επιμόρφωση από
φόβο ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αναστατωθούν συναισθηματικά από την επαφή με ζητήματα
θανάτου.
Η μεταβλητή των κατάλληλων γνώσεων συμπεριελήφθη στην ανάλυση διαδρομών, ως
ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία προέβλεπε την ετοιμότητα. Επίσης οι κατάλληλες γνώσεις
μειωνόταν από την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος, έτσι ώστε η
αύξηση της αρνητικής στάσης να προέβλεπε τη μείωση των κατάλληλων γνώσεων.
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί έχουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό προκατειλημμένες γνώσεις
σχετικά με τη διαχείριση του πένθους στα παιδιά και αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε αυτά που
αποτελούν «κοινή γνώση» και στις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις για το πένθος του παιδιού,
όπως διαπιστώνεται στη μεγάλη διασπορά των απαντήσεών τους σε καίριες καταστάσεις όπως η
ενημέρωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το θάνατο και τη συμμετοχή των παιδιών στην
κηδεία.
Επομένως, η παροχή κατάλληλων γνώσεων στους εκπαιδευτικούς μέσα από σωστά
οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να συντελέσει στη διαμόρφωση μιας
περισσότερο θετικής στάσης απέναντι στην άμεση εμπλοκή τους στο πένθος των παιδιών και
στην υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η
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ενημέρωσή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ένα αίτημα που έχει τεθεί επανειλημμένα
(Κοντοχρήστου, 2011. Κρυσταλλίδου, 2013). Οι σπουδές που βοηθάνε τους μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα σύμφωνα με τις νέες
παιδαγωγικές αντιλήψεις και προσφέρουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε ζητήματα τα οποία
απαντώνται συχνά στη σχολική τάξη συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι
στη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στο πένθος του παιδιού είτε μέσα από ένα πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης είτε κατ’ ιδίαν με το παιδί που βιώνει την απώλεια.
9.4.

Η επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην

ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια
Εξετάζονται δύο μοντέλα που αφορούν αφενός τους προσωπικούς παράγοντες και αφετέρου
τους εργασιακούς παράγοντες και τη θετική ή αρνητική τους επίδραση στην ετοιμότητα, την
κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών στη διαχείριση πένθους.
Οι προσωπικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη θρησκευτικότητα, τις διαστάσεις της
συναισθηματικής νοημοσύνης, την ενσυναίσθηση και τις προσωπικές και εργασιακές εμπειρίες
θανάτου.
9.4.1. Η επίδραση της θρησκευτικότητας
Η θρησκευτικότητα αφορά στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός έχει θρησκευτικές πεποιθήσεις,
ανατρέχει στην πίστη του ως βοήθεια και προστασία στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και
πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής μετά την έλευση του θανάτου (Cohen, 2002. Kirkpatrick,, 2005.
Πλατσίδου & Ηρακλή, 2011). Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό των
εκπαιδευτικών που πιστεύουν σε μία ανώτερη δύναμη και αναζητούν καταφύγιο στη θρησκεία.
Ειδικότερα, ένα υψηλό ποσοστό του δείγματος (68%) δήλωσε ότι πιστεύει πολύ ή πάρα πολύ
στο Θεό και ένα αντίστοιχο ποσοστό (69%) δήλωσε ότι αναζητά στήριξη και παρηγοριά από το
Θεό στις δύσκολες στιγμές. Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή σε ένα ανακουφιστικό πλαίσιο όπως
αυτό της θρησκείας παρέχει ένα στέρεο έδαφος και μια βάση πάνω στην οποία το άτομο
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στηρίζεται και συνακόλουθα μπορεί να στηρίξει (Cohen, 2002. Kirkpatrick,, 2005). Επίσης, ένα
60% δήλωσε ότι η προσευχή τους προσφέρει ένα αίσθημα γαλήνης και ασφάλειας. Αυτές οι
τρεις δηλώσεις αναφέρονται στη συναισθηματική διάσταση της θρησκευτικότητας. Αντίθετα, οι
επόμενες δύο δηλώσεις αναφέρονται στις κοσμολογικές αντιλήψεις της θρησκείας και
εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά συμφωνίας. Ειδικότερα, οι μισοί περίπου από τους
εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι πιστεύουν στη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση (40%),
καθώς και την ύπαρξη των δυνάμεων του καλού και του κακού (50%). Αυτά τα δεδομένα
δείχνουν ότι η αυξημένη τάση για θρησκευτικότητα στο παρόν δείγμα αφορά περισσότερο τη
θρησκεία ως συναισθηματικό καταφύγιο στις δύσκολες στιγμές της ζωής παρά τις ίδιες τις
κοσμολογικές θρησκευτικές αντιλήψεις.
Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, η θρησκευτικότητα δεν είχε
σχέση με την ηλικία, τα έτη σπουδών ή τον τόπο καταγωγής (αστική ή μη αστική). Υπήρξε
διαφοροποίηση ως προς το φύλο, με τις γυναίκες να δηλώνουν μεγαλύτερη συμφωνία με τις
δηλώσεις ότι πιστεύουν στον Θεό, ότι η προσευχή προσφέρει αίσθημα γαλήνης και ασφάλειας
και ότι αναζητούν παρηγοριά από τον Θεό στις δύσκολες στιγμές. Δεν υπήρχε διαφοροποίηση
ανάμεσα στα φύλα στις κοσμολογικές αντιλήψεις για τη Δευτέρα Παρουσία ή τις δυνάμεις του
Καλού και του Κακού.
Η θρησκευτικότητα συμπεριλήφθηκε ως μια ανεξάρτητη μεταβλητή πρόβλεψης της
ετοιμότητας στην ανάλυση διαδρομών (Γράφημα 2). Στο μοντέλο που διαμορφώθηκε, η
θρησκευτικότητα λειτουργεί τόσο με θετικό όσο και με αρνητικό τρόπο. Σύμφωνα με την
ανάλυση διαδρομών, η θρησκευτικότητα είναι μια από τις μεταβλητές που έχει άμεση
προβλεπτική επίδραση στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, όμως, αυξάνει την
ενσυναίσθητη ανησυχία των εκπαιδευτικών μπροστά στον πόνο του άλλου. Η ενσυναίσθητη
ανησυχία με τη σειρά της προβλέπει αρνητικά την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Είναι
ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι στην έρευνα της Cullinan (1990) η θρησκευτικότητα δεν
διαφοροποίησε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διαχείριση του πένθους των
παιδιών.
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Αυτά τα δεδομένα δηλώνουν την αναγκαιότητα για περαιτέρω διερεύνηση των πολλαπλών
διαστάσεων της θρησκευτικότητας για να διευκρινιστούν επακριβέστερα οι επιπτώσεις της στην
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση πένθους.
9.4.2.

Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από τρεις επιμέρους μεταβλητές, την ικανότητα της
εκτίμησης και χρήσης των συναισθημάτων του εαυτού, τη ρύθμισή τους και την κατανόηση των
συναισθημάτων του άλλου.
Ο υψηλότερος μέσος όρος σημειώθηκε στην υποκλίμακα της εκτίμησης και χρήσης
συναισθημάτων και κατόπιν στην κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου και της ρύθμισης
συναισθημάτων. Στην ανάλυση συσχετίσεων οι υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης
παρουσίασαν χαμηλές θετικές συσχετίσεις με την ετοιμότητα. Εν τούτοις, στην ανάλυση της
πολλαπλής ιεραρχικής παλινδρόμησης (Πίνακας 40), φάνηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη
δεν προβλέπει την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το πένθος των παιδιών στο
σχολείο. Όπως αναμενόταν, οι γυναίκες είχαν υψηλότερη βαθμολογία από τους άνδρες
εκπαιδευτικούς στην κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου.
Η υποκλίμακα της ρύθμισης συναισθημάτων συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση διαδρομών
(Γράφημα 2). Διαπιστώθηκε ότι προβλέπει μόνο έμμεσα την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών,
μέσω της επίδρασης που ασκεί στην ενσυναίσθητη ανησυχία την οποία προβλέπει αρνητικά. Τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τη βιβλιογραφία (Cliffordson, 2001) ότι οι
εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης θα είναι πιο
ευαισθητοποιημένοι για να συμμετάσχουν ή να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης
πένθους στη σχολική τάξη.
9.4.3

Η επίδραση της ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών

Η έννοια της ενσυναίσθησης αναφέρεται στην αντίληψη και κατανόηση της συναισθηματικής
κατάστασης του άλλου (Πλατσίδου, 2010) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα εφαρμογής ενός
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προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής, εφόσον περιγράφεται ως η ικανότητα κάποιου να μπαίνει
στη θέση ενός μαθητή που βιώνει δύσκολες καταστάσεις όπως είναι ο θάνατος ή να βλέπει τα
πράγματα μέσα από την προοπτική εκείνου. Στην παρούσα εργασία εκτιμώνται δύο διαστάσεις
της και συγκεκριμένα το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον και η ενσυναίσθητη ανησυχία. Ο πρώτος
παράγοντας αφορά στα συναισθήματα ενδιαφέροντος φροντίδας, ζεστασιάς και συμπάθειας που
βιώνει το άτομο προς άλλα άτομα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, ενώ ο δεύτερος
παράγοντας αναφέρεται στα συναισθήματα άγχους και ανησυχίας που εκφράζει ως αντίδραση σε
ένα ακραίο γεγονός που προκύπτει σε ένα τρίτο άτομο. Το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον των
εκπαιδευτικών ήταν αρκετά υψηλό ενώ η ενσυναίσθητη ανησυχία ήταν μετρίου βαθμού.
Το ενσυναίσθητο ενδιαφέρον παρουσίασε χαμηλή θετική συσχέτιση με τις θετικές στάσεις των
εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διαχείριση του πένθους στο σχολείο και πολύ χαμηλή θετική
συσχέτιση τόσο με την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών όσο και με την επάρκειά τους.
Η ενσυναίσθητη ανησυχία παρουσίασε θετική συσχέτιση με την αρνητική στάση των
εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών και αρνητική συσχέτιση με την ετοιμότητα και
τις θετικές στάσεις, ενώ δεν είχε συσχέτιση με την επάρκεια. Η ενσυναίσθητη ανησυχία
συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση διαδρομών. Ειδικότερα, στο μοντέλο της ανάλυσης διαδρομών
που προέβλεπε την επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών στην ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών για τη διαχείριση πένθους, η αύξηση της ενσυναίσθητης ανησυχίας προβλέπει την
αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των παιδιών και τη μείωση της
ετοιμότητας (Γράφημα 2). Η επίδραση της ενσυναίσθητης ανησυχίας περιγράφει τη δυσκολία
των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το πένθος των παιδιών επειδή κατακλύζονται οι ίδιοι από
αρνητικά συναισθήματα, όπως καταγράφηκε στην έρευνα της Παπαδάτου (Papadatou et al.,
2002a).
Συμπερασματικά, η ενσυναίσθητη ανησυχία είναι ένας από τους παράγοντες που λειτουργούν
αρνητικά στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το πένθος των παιδιών (Πίνακας
41) και παρέμεινε προβλεπτικός παράγοντας για τη μείωση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών
τόσο στις γραμμικές παλινδρομήσεις όσο και την ανάλυση διαδρομών.
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9.4.4.

Η επίδραση των εργασιακών και προσωπικών εμπειριών περιστατικών

θανάτου των εκπαιδευτικών
Οι εργασιακές και προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών αναφέρονται στα περιστατικά
θανάτου που βίωσαν. Στην παρούσα μελέτη, ως προσωπικές εμπειρίες θανάτου θεωρούνται τα
περιστατικά απώλειας που έχουν βιώσει οι εκπαιδευτικοί στο άμεσο φιλικό ή οικογενειακό τους
περιβάλλον, ενώ οι εργασιακές εμπειρίες τους συνδέονται με την πιθανότητα να έχουν έρθει
αντιμέτωποι με ένα μαθητή που πενθεί ή κάποιο περιστατικού θανάτου στο σχολείο (μαθητή,
συναδέλφου κτλ.). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα προσωπικά βιώματα απώλειας των
εκπαιδευτικών καθώς και η εργασιακή εμπειρία τους αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν το
βαθμό ευαισθητοποίησής τους στην απώλεια που βιώνει ένας μαθητής (Παπαδάτου,
Μεταλληνού & Χατζηχρήστου, 2002), καθώς και την επικοινωνία μαζί του (Milton, 2004).
Άλλωστε υπάρχει στενή σύνδεση ανάμεσα στα συναισθήματα που διατηρεί ο δάσκαλος απέναντι
στο θάνατο και στον τρόπο με τον οποίο θα τον διαχειριστεί στη σχολική τάξη (Cullinan, 1990).
Με βάση αυτά εξετάστηκε η υπόθεση ότι είναι πιθανόν να επηρεάζουν την ετοιμότητα, την
κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή ενός προγράμματος
Περιθανάτιας αγωγής.
Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι σε ποσοστό 20% είχαν βιώσει το θάνατο
ενός αγαπημένου προσώπου πριν την ηλικία των 18 ετών και σε ποσοστό 38% πριν την ηλικία
των 30 ετών (μερικές, αρκετές και πολλές φορές). Επίσης έχουν αντιμετωπίσει το θάνατο μέλους
οικογένειας ενός μαθητή σε ποσοστό 25%, ενώ μόνο 8% έχει αντιμετωπίσει στο σχολείο ένα
περιστατικό θανάτου μαθητή. Κατά παρόμοιο τρόπο, στην έρευνα των Papadatou et al. (2002a)
ένα 26% του δείγματος δήλωσαν ότι είχαν βιώσει εμπειρίες θανάτου στην παιδική τους ηλικία,
ενώ 33% ανέφεραν ότι είχαν συναντήσει παιδιά με πένθος στην τάξη τους. Αυτά τα δεδομένα
δείχνουν ότι τουλάχιστον 1 στους 5 εκπαιδευτικούς έχει βιώσει πρώιμο πένθος στην προσωπική
του ζωή, ενώ τουλάχιστον 1 στους 4 εκπαιδευτικούς έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά πένθους
στο σχολείο.
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Οι εργασιακές εμπειρίες πένθους και δευτερευόντως οι προσωπικές εμφάνισαν χαμηλές
θετικές συσχετίσεις με την ετοιμότητα και την επάρκεια των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν
ζητήματα πένθους στην τάξη (Πίνακας 42). Μια τέτοια τάση πιθανόν να δηλώνει ότι οι
εκπαιδευτικοί που συναντούν ένα περιστατικό πένθους που δεν τους αφορά άμεσα
κινητοποιούνται περισσότερο να στηρίξουν το παιδί σε ένα οικείο πλαίσιο, ενώ οι εκπαιδευτικοί
που έχουν βιώσει προσωπικό πένθος ενδέχεται να είναι είτε πολύ ανοιχτοί είτε επιφυλακτικοί σε
θέματα διαχείρισης πένθους, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχουν επεξεργαστεί την
προσωπική τους απώλεια.
Οι εργασιακές εμπειρίες πένθους συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση διαδρομών (Γράφημα 2)
όπου προέβλεπαν με άμεσο και θετικό τρόπο την ετοιμότητα και τη μείωση των αρνητικών
στάσεων. Φαίνεται δηλαδή ότι οι εργασιακές εμπειρίες πένθους ευαισθητοποιούν τους
εκπαιδευτικούς και τους κινητοποιούν να αναλάβουν δράση για τη διαχείριση του πένθους του
παιδιού.
Παρόμοια ευρήματα καταγράφονται και σε άλλες έρευνες (Κρυσταλλίδου, 2013. Papadatou et
al., 2002a) που αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν εμπειρία θανάτου κοντινού τους
προσώπου, επιδεικνύουν μεγαλύτερη άνεση για συζήτηση με θέμα το θάνατο με τους μαθητές.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με την ερευνητική υποθέση ότι οι εμπειρίες
περιστατικών θανάτου των ίδιων των εκπαιδευτικών, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο
σχολείου (Milton, 2004), ενισχύουν την ετοιμότητα και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά
με τη διαχείριση πένθους και την εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής (Πίνακας
42).
9.5.

Εργασιακοί παράγοντες των εκπαιδευτικών

Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων που εξετάζονται ως προς τις πιθανές επιδράσεις τους στην
ετοιμότητα, στην κινητοποίηση και στην επάρκεια των εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής αφορά στους εργασιακούς παράγοντες. Οι παράγοντες
αυτοί περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο τους ως
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παιδαγωγοί και τον ειδικό τους ρόλο στη στήριξη παιδιών που θρηνούν, οι παράγοντες που
δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών στο να αναλάβουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα
Περιθανάτιας αγωγής στο σχολείο τους και η προσωπική εκτίμησή τους για τη θετική επίδραση
ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά.
9.5.1 .

Η επίδραση του γενικού ρόλου του εκπαιδευτικού

Στην παρούσα μελέτη η αντίληψη του γενικού ρόλου των εκπαιδευτικών μελετήθηκε με
αναφορά σε δύο διαστάσεις, τον παραδοσιακό ρόλο και τον παιδαγωγικό ρόλο. Ο παραδοσιακός
ρόλος σχετίζεται με την παραδοσιακή αντίληψη των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του
εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει τη μετάδοση γνώσεων σύμφωνα με την περιγραφή του
σχολικού προγράμματος και τη συνακόλουθη αξιολόγηση με το σύστημα βαθμολόγησης που
προδιαγράφει το σύστημα. Εν αντιθέσει, ο παιδαγωγικός ρόλος συνδέεται με την έννοια του
δασκάλου ως καθοδηγητή και πρότυπου μίμησης για τα παιδιά. Τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν τον παιδαγωγικό ρόλο από τον παραδοσιακό.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλά ποσοστά συμφωνίας όσον αφορά το ρόλο τους
ως παιδαγωγικό (92,6% συμφωνούν πολύ/πάρα πολύ), ως υποστηρικτικό (94,2% συμφωνούν
πολύ/πάρα πολύ), ως πρότυπο μίμησης για τα παιδιά (89,9% συμφωνούν πολύ/πάρα πολύ), ως
συνεργατικό (90,5% συμφωνούν πολύ/πάρα πολύ), ως συντονιστικό (91,1% συμφωνούν
πολύ/πάρα πολύ) και λιγότερο ως μεταρρυθμιστικό (73,7% συμφωνούν πολύ/πάρα πολύ) και ως
μεταδότη των γνώσεων που καθορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (67,8% συμφωνούν
πολύ/πάρα πολύ). Ένα σημαντικό ποσοστό (62,8%) διαφωνούν με το διοικητικό ρόλο, αυτόν της
επίβλεψης εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών δραστηριοτήτων, ενώ εμφανίζονται διχασμένοι όσον
αφορά τον ρόλο τους ως αξιολογητές ως προς το εξεταστικό-βαθμολογικό σύστημα (49,5%
συμφωνούν, 21,3% δεν είναι βέβαιοι και 29,2% διαφωνούν).
Ο παραδοσιακός ρόλος δεν εμφάνισε ισχυρές συσχετίσεις με τις άλλες μεταβλητές παρά μόνο
είχε ασθενή συσχέτιση με την τάση για αποσιώπηση του πένθους στην τάξη και με τις
προκατειλημμένες γνώσεις.
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Ο παιδαγωγικός ρόλος εμφάνισε αρκετά ισχυρές συσχετίσεις με τη θετική στάση του
εκπαιδευτικού απέναντι στο πένθος των παιδιών, καθώς και με τις κατάλληλες γνώσεις. Tα
παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με την έρευνα της Cullinan ( 1990) που έδειξε ότι οι
εκπαιδευτικοί που υιοθετούν τις παιδαγωγικές αρχές και που θεωρούν ότι είναι μέρος του ρόλου
τους να στηρίξουν το παιδί που πενθεί είναι πιο έτοιμοι να το κάνουν και στην πράξη.
Ο παραδοσιακός ρόλος επειδή εμφανίστηκε να συσχετίζεται θετικά με μεταβλητές που
μείωναν την ετοιμότητα συμπεριλήφθηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή (Γράφημα 4) στην ανάλυση
διαδρομών και αναδείχθηκε ως ένας από τους παράγοντες που προβλέπουν με έμμεσο τρόπο τη
μειωμένη ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, ο παραδοσιακός ρόλος προβλέπει την
αποσιώπηση και την αντίληψη εσωγενών δυσκολιών στην υλοποίηση ενός προγράμματος
Περιθανάτιας Αγωγής. Αυτές με τη σειρά τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση αρνητικών
στάσεων απέναντι στη διαχείριση του πένθους στην τάξη (Γράφημα 4), οι οποίες επηρεάζουν
αρνητικά την απόκτηση κατάλληλων γνώσεων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
συμφωνούν με τις ερευνητικές υποθέσεις και έδειξαν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί
αντιλαμβάνονται το ρόλο τους είτε ως παραδοσιακό είτε ως παιδαγωγικό θα έχει σημαντικές
επιπτώσεις ως προς την ετοιμότητά τους, την κινητοποίησή τους και την επάρκειά τους για τη
διαχείριση τους πένθους των παιδιών. Επομένως, είναι σημαντικό οι φοιτητές των παιδαγωγικών
σχολών να εκτίθενται στις σύγχρονες αντιλήψεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις
που περιλαμβάνει η διαχείριση του πένθους στο σχολείο.

9.5.2.

Η επίδραση του ειδικού ρόλου των εκπαιδευτικών ως προς ένα παιδί που πενθεί

Στην παρούσα εργασία εκτιμώνται τρεις διαστάσεις του ειδικού ρόλου των εκπαιδευτικών
στο πένθος των παιδιών. Ο πρώτος παράγοντας εξετάζει τη συναισθηματική και προσωπική
εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε ένα περιστατικού πένθους στη σχολική του τάξη, ο δεύτερος τη
γνωστική διαχείριση του περιστατικού, η οποία αφορά στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού που
είναι αποστασιοποιημένη από τα συναισθήματα, όπως το να κρατάει το παιδί διαρκώς
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απασχολημένο για να ξεχνάει τον πόνο του και τέλος ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στην
αποσιώπηση του περιστατικού, δηλαδή στην άρνηση του εκπαιδευτικού να συζητήσει για τέτοια
ζητήματα μέσα στο σχολικό πλαίσιο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν σε αρκετά υψηλό
βαθμό πως η συναισθηματική και προσωπική εμπλοκή τους σε ένα παιδί που πενθεί είναι ο
κύριος ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουν, ενώ η γνωστική διαχείριση και η αποσιώπηση,
θεωρήθηκαν ως δευτερεύουσας σημασίας ως προς τη στάση που πρέπει να κρατήσουν απέναντι
στο παιδί που βιώνει μία απώλεια (εκτιμήθηκαν σε μέτριο και κάτω του μετρίου βαθμό,
αντίστοιχα).
Στην υποκλίμακα της προσωπικής εμπλοκής των εκπαιδευτικών στο πένθος ενός παιδιού οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί όπως φάνηκε από τις ακόλουθες δηλώσεις: να
αναζητούν τη συνεργασία με την οικογένεια (79,6%), να ενθαρρύνουν τη συμπαράσταση στο
παιδί που πενθεί από τους συμμαθητές του (85,6%), να βοηθάνε το παιδί περισσότερο στα
μαθήματα (71,8%), να προσκαλέσουν έναν ειδικό σε θέματα πένθους να μιλήσει στην τάξη
(72,3%) και να μιλήσουν κατ’ ιδίαν με το παιδί που πενθεί (66%).
Στην υποκλίμακα της γνωστικής διαχείρισης του πένθους δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων όσον
αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τις ακόλουθες καταστάσεις: «Να το κρατώ
διαρκώς απασχολημένο, ώστε να ξεχνάει τον πόνο του» (34,6% διαφωνούν, 35,1% δεν είναι
βέβαιοι και 34,3% συμφωνούν) και «να μειώσω τις σχολικές απαιτήσεις από το παιδί» (32,1 %
διαφωνούν, 27,6% δεν είναι βέβαιοι και 40,3% συμφωνούν).
Σύγκλιση απόψεων υπάρχει στη βοήθεια που αισθάνονται ότι πρέπει να δώσουν στα παιδιά
που πενθούν όσον αφορά τη σχολική τους επίδοση όπως στη δήλωση: «Να βοηθάω περισσότερο
το παιδί στα μαθήματα» (10,9 % διαφωνούν, 17,4% δεν είναι βέβαιοι και 71,3 % συμφωνούν).
Ανάλογα ευρήματα αναφέρονται και σε άλλες μελέτες (Χατζηχρήστου, 2004) ότι οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στη γνωστική διαχείριση του συμβάντος προσπαθώντας
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να διευκολύνουν το μαθητή που πενθεί μέσα από την ανάλογη διευθέτηση του σχολικού
προγράμματος.
Συνοπτικά, στην υποκλίμακα της γνωστικής διαχείρισης φαίνεται ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
δεν είναι σίγουροι αν πρέπει να μειώσουν τις προσδοκίες τους όσον αφορά την επίδοση του
παιδιού στο σχολείο, ωστόσο, οι περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να το βοηθήσουν περισσότερο
στα μαθήματα. Φαίνεται επίσης μια μεγάλη αμφιταλάντευση όσον αφορά το κατά πόσο πρέπει ο
εκπαιδευτικός να αποσπά την προσοχή του παιδιού από τα συναισθηματικά προβλήματα που του
δημιουργεί το πένθος και να την κατευθύνει στα μαθήματα. Περίπου το 1/3 θεωρεί πως κάτι
τέτοιο είναι σωστό, 1/3 θεωρεί πως είναι λάθος και 1/3 δεν είναι σίγουροι αν είναι σωστό ή
λάθος.
Στην υποκλίμακα της αποσιώπησης του πένθους υπάρχει μεγάλη αμφιταλάντευση στις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται στις ακόλουθες δηλώσεις: «Να κάνω τη δουλειά
μου όπως πριν για να μη διαταραχτεί η ηρεμία της τάξης» (35% διαφωνούν, 22,1% δεν είναι
βέβαιοι και 42,9% συμφωνούν) και «να το παραπέμψω σε διαγνωστικές υπηρεσίες και ειδικούς»
(43,3 % διαφωνούν, 32,8% δεν είναι βέβαιοι και 23,9% συμφωνούν).
Στις αναλύσεις συσχετίσεων φαίνεται ότι η προσωπική εμπλοκή του εκπαιδευτικού στο πένθος
των παιδιών έχει θετική συσχέτιση με την ετοιμότητα και τις μεταβλητές που την ενισχύουν.
Αντίθετα, η τάση για αποσιώπηση στο σχολείο του πένθους των παιδιών έχει αρνητική
συσχέτιση τόσο με την ετοιμότητα όσο και με τις μεταβλητές που την ενισχύουν. Επιπλέον, έχει
μέτρια ισχυρή συσχέτιση με την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των
παιδιών, δηλαδή, όσο πιο αρνητική στάση έχουν οι εκπαιδευτικοί τόσο τείνουν να αποσιωπούν
το πένθος στην τάξη. Η γνωστική διαχείριση παρουσιάζει μια ασθενή θετική συσχέτιση με την
αρνητική στάση, φαίνεται δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αρνητική στάση απέναντι στο
πένθος των παιδιών χρησιμοποιούν περισσότερο τη γνωστική διαχείριση στα ζητήματα απώλειας
στην τάξη τους.
Η προσωπική εμπλοκή ενός εκπαιδευτικού στο πένθος των παιδιών ανεδείχθη σε προβλεπτική
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μεταβλητή όσον αφορά την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν ζητήματα απώλειας
και πένθους στο σχολείο στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Επιπλέον, η τάση για
αποσιώπηση θεμάτων απώλειας στους μαθητές ήταν μια από τις ενδιάμεσες μεταβλητές που
προέβλεπε τη μείωση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στην ανάλυση διαδρομών με τους
εργασιακούς παράγοντες.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τις ερευνητικές υποθέσεις ότι οι
εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στη διαχείριση πένθους στο σχολείο ως
υποστηρικτικό και συμβουλευτικό (σύμφωνα με τις επιταγές του παιδαγωγικού ρόλου) και
έχουν περισσότερη προσωπική εμπλοκή με έναν μαθητή τους που πενθεί θα εμφανίσουν και
υψηλότερη ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια ως προς τη διαχείριση περιστατικών πένθους
και τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής
9.5.3.

Η επίδραση των εσωγενών και εξωγενών δυσκολιών των εκπαιδευτικών στην

υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής
Η μεταβλητή των δυσκολιών χωρίζεται σε δύο επιμέρους διαστάσεις, τις εσωγενείς και
εξωγενείς δυσκολίες που οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι έχει η υλοποίηση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής. Εξωγενείς θεωρούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που
εκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς ότι παρεμποδίζουν την εφαρμογή αντίστοιχων
προγραμμάτων: έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας, καθώς και την απουσία
ειδικών που μπορούν να παρέχουν ανάλογη βοήθεια και ενημέρωση στον εκπαιδευτικό. Οι
εσωγενείς παράγοντες αναφέρονται στην προσωπική ανησυχία του εκπαιδευτικού για την
αντίδραση των παιδιών και των γονέων τους σε μια συζήτηση για το θάνατο στην τάξη, τον φόβο
τους ότι μπορεί να μη χειριστούν σωστά ένα τόσο λεπτό ζήτημα, τη δυσκολία τους να δώσουν
απαντήσεις στις ερωτήσεις των παιδιών για το θάνατο και την προσωπική τους αναστολή για
αυτό το θέμα.

234

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευτικοί ως επί το πλείστον αποδίδουν
σε εξωγενείς παράγοντες τις δυσκολίες στην εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής και σε μικρότερο βαθμό τις αποδίδουν σε εσωγενείς παράγοντες (βλ. Πίνακα 43).
Ειδικότερα, όσον αφορά τις εξωγενείς δυσκολίες υλοποίησης ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής, ένα υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών (73,8%) αποδίδει τις δυσκολίες στην έλλειψη
εξειδικευμένης βοήθειας από ψυχολόγους, ενώ σε ποσοστό 60,9% θεωρούν ότι η έλλειψη
εκπαιδευτικού υλικού είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας δυσκολίας.
Όσον αφορά τους εσωγενείς παράγοντες, σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (48%) φοβούνται ότι
μπορεί να μη χειριστούν σωστά ένα τόσο λεπτό θέμα, ενώ 38% ανησυχούν αρκετά για την
αντίδραση των γονιών και των παιδιών της τάξης από την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος
στην τάξη. Επίσης, αρκετοί δηλώνουν (32%) ότι δεν γνωρίζουν τι απαντήσεις να δώσουν στις
δύσκολες ερωτήσεις των παιδιών (πού πάει ο νεκρός). Αντίθετα, δεν φαίνεται να τους απασχολεί
το ζήτημα του πώς θα προσεγγίσουν τους μαθητές με θρησκευτικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες σε ζητήματα θανάτου. Πολύ χαμηλό ήταν το ποσοστό (18%) των εκπαιδευτικών
που παραδέχονται ότι έχουν προσωπική συναισθηματική αναστολή να υλοποιήσουν πρόγραμμα
για την απώλεια και το πένθος στην τάξη τους.
Το γεγονός ότι ο ένας στους δύο εκπαιδευτικούς παραδέχεται ότι μπορεί να μη χειριστεί σωστά
ένα τόσο λεπτό θέμα, ενώ αρκετοί φοβούνται τις αντιδράσεις των ίδιων των παιδιών και των
γονιών τους δείχνουν τη σημασία μιας εμπεριστατωμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε
αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να νιώσουν μεγαλύτερη άνεση να τα συζητήσουν στην τάξη.
Συμπερασματικά, σε αυτές τις δηλώσεις αποτυπώνεται η τάση των εκπαιδευτικών να
αποδίδουν τις δυσκολίες υλοποίησης ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής κυρίως σε
εξωτερικούς παράγοντες. Πολύ λίγοι παραδέχονται την προσωπική τους αναστολή σε αυτό το
ζήτημα και αρκετοί αποδίδουν τις δυσκολίες στο φόβο τους για τις αντιδράσεις των παιδιών και
της οικογένειάς τους. Εδώ φαίνεται και πάλι η πολιτισμικά εδραιωμένη πεποίθηση ότι τα παιδιά
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πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση σε δυσάρεστα ερεθίσματα. Επίσης, περίπου οι μισοί
παραδέχονται την ανεπάρκειά τους να χειριστούν ένα τόσο λεπτό ζήτημα.
Οι εσωγενείς δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι δεν δηλώθηκαν σε τόσο υψηλό βαθμό όσο οι
εξωγενείς, παρουσίασαν ισχυρότερες συσχετίσεις και είχαν προβλεπτική αξία στην ετοιμότητα
των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το πένθος. Οι εσωγενείς δυσκολίες συμπεριελήφθησαν στην
ανάλυση διαδρομών (Γράφημα 4) και το μοντέλο που διαμορφώθηκε έδειξε ότι αυτή η
μεταβλητή προβλέπει την αύξηση των αρνητικών στάσεων (μείωση κινητοποίησης) και τη
μείωση των κατάλληλων γνώσεων (μείωση επάρκειας).
9.5.4.

Η επίδραση της προσωπικής εκτίμησης των εκπαιδευτικών για τη θετική

επίδραση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στα παιδιά
Σε αυτό το ερωτηματολόγιο οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η σωστή
εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής από τον εκπαιδευτικό της τάξης θα έχει
θετική επίδραση στα παιδιά, όπως και σε ένα παιδί που βιώνει απώλεια. Ειδικότερα, η επίδραση
μιας τέτοιας παρέμβασης στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των παιδιών θα είναι
«καθόλου ή λίγο» θετική (8.8% ), «αρκετά» θετική (34,4%) και «πολύ ή πάρα πολύ» θετική
(56,7%). Σε ποσοστό 71% θεωρούν ότι μια τέτοια παρέμβαση θα είναι «πολύ ή πάρα πολύ»
θετική για τη στάση των παιδιών απέναντι σε συμμαθητές/συμμαθήτριες που βιώνουν απώλεια,
ότι θα τα βοηθήσει συναισθηματικά «πολύ ή πάρα πολύ» σε περίπτωση που βιώνουν τα ίδια μια
απώλεια (69,8%), ότι θα βοηθήσει «πολύ ή πάρα πολύ» την κοινωνική ένταξη του παιδιού που
πενθεί (69,9%) και ότι θα βελτιώσει «πολύ ή πάρα πολύ» τη σχολική επίδοση του παιδιού που
πενθεί.
Ο παράγοντας της αντιληπτής θετικής επίδρασης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την
απώλεια και το πένθος συμπεριελήφθη στην ανάλυση διαδρομών (Γράφημα 4). Στο μοντέλο που
διαμορφώθηκε λειτούργησε ως ανεξάρτητος παράγοντας που προέβλεπε άμεσα την αύξηση της
ετοιμότητας και την αύξηση κατάλληλων γνώσεων για το πένθος των παιδιών.
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Επομένως, η αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος Περιθανάτιας
αγωγής θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τάξη είναι μια σημαντική μεταβλητή που προβλέπει την
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το πένθος των παιδιών.
Συμπερασματικά, όσον αφορά το σύνολο των εργασιακών παραγόντων τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης (Πίνακας 36) συμφωνούν με τις ερευνητικές υποθέσεις που έδειξαν ότι οι
εκπαιδευτικοί θα διαφοροποιούνται ως προς την ετοιμότητά τους, την κινητοποίησή τους και την
επάρκειά τους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται γενικά το ρόλο τους στο
σχολείο. Όσοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στη διαχείριση πένθους στο σχολείο ως
υποστηρικτικό και συμβουλευτικό (σύμφωνα με τις επιταγές του παιδαγωγικού ρόλου), όσοι
αναφέρουν χαμηλά επίπεδα δυσκολιών στην υλοποίηση ενός αντίστοιχου προγράμματος, επίσης,
όσοι θεωρούν ότι ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής έχει θετική επίδραση στα παιδιά και
όσοι έχουν μεγαλύτερη προσωπική εμπλοκή με έναν μαθητή τους που πενθεί έχουν υψηλή
ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια ως προς τη διαχείριση περιστατικών πένθους και τη
συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής. Σε αντίθεση, οι εκπαιδευτικοί που
υιοθετούν τον παραδοσιακό ρόλο εμφανίζουν χαμηλή ετοιμότητα, κινητοποίηση και επάρκεια
στη διαχείριση περιστατικών πένθους και στη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας
αγωγής.
Ειδικότερα, στην ανάλυση της πολλαπλής ιεραρχικής παλινδρόμησης (πίνακας 34) όσον
αφορά το γενικό και τον ειδικό ρόλο των εκπαιδευτικών, η πιο σημαντική μεταβλητή που
προέβλεπε την ετοιμότητα, στο σύνολο των μεταβλητών του γενικού και του ειδικού ρόλου,
ήταν η τάση του εκπαιδευτικού για προσωπική εμπλοκή στο πένθος των παιδιών.
Στην ανάλυση διαδρομών διαφάνηκε ένα πλέγμα συσχετίσεων που επηρεάζουν αρνητικά την
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών και αφορούν την υιοθέτηση του παραδοσιακού ρόλου που
αυξάνει την τάση για αποσιώπηση του πένθους στο σχολείο καθώς και την απόδοση των
δυσκολιών στην υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής σε εσωγενείς δυσκολίες. Αυτές
οι ενδιάμεσες μεταβλητές επηρεάζουν αρνητικά την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Η μείωση
της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών με τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά τους και
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αυτή με τη σειρά της τη γενικότερη ετοιμότητά τους να παρέμβουν στη διαχείριση πένθους στο
σχολείο.
Επομένως, φαίνεται ότι η υιοθέτηση του παραδοσιακού ρόλου αποτελεί την αφετηρία πάνω
στην οποία διαπλέκονται αρκετοί ενδιάμεσοι παράγοντες που οδηγούν στη μειωμένη
κινητοποίηση, επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του πένθους στο
σχολείο.
9.6.

Η επίδραση των δημογραφικών και υπηρεσιακών στοιχείων των εκπαιδευτικών

στην ετοιμότητα, στην κινητοποίηση και στην επάρκεια
Στόχος της έρευνας ήταν να ελεγχθεί η επίδραση μιας σειράς δημογραφικών και υπηρεσιακών
χαρακτηριστικών σε σχέση με την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών
στη διαχείριση πένθους. Τα δημογραφικά και υπηρεσιακά δεδομένα θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τη διερεύνηση τόσο της κινητοποίησης όσο και της γενικότερης ικανότητας των
εκπαιδευτικών να διαχειριστούν ζητήματα πένθους στο σχολείο (Schepens, Aelterman &
Vlerick, 2009). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διερευνηθούν οι παράγοντες εκείνοι που δεν
μπορούν να μεταβληθούν, ωστόσο είναι πιθανόν να είναι σημαντικοί στην εκτίμηση της
ετοιμότητας, της κινητοποίησης και της επάρκειας των εκπαιδευτικών ως προς τη διαχείριση
ενός παιδιού που πενθεί.
Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση που διεξήχθη για να ερευνήσει την προβλεπτική αξία των
δημογραφικών παραγόντων στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του πένθους
έδειξε ότι 4 μόνο μεταβλητές ερμήνευαν το 10% της μεταβλητότητας της ετοιμότητας: το φύλο,
η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος εργασίας και η επιμόρφωση σε θέματα απώλειας και
πένθους (Πίνακας 47). Ωστόσο, στη συζήτηση που ακολουθεί θα γίνει μνεία όλων των
μεταβλητών όσον αφορά τις σημαντικότερες συσχετίσεις τους με την ετοιμότητα, την
κινητοποίηση και την επάρκεια των εκπαιδευτικών για την καλύτερη διερεύνηση του θέματος.
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9.6.1.
Οι

Η επίδραση των ατομικών δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών

δημογραφικοί

παράγοντες

αναφέρονται

στα

προσωπικά

χαρακτηριστικά

των

συμμετεχόντων και συγκεκριμένα στα ατομικά δημογραφικά στοιχεία: το φύλο, την ηλικία, τον
τόπο καταγωγής, την οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο σπουδών.
Η επίδραση της μεταβλητής του φύλου των εκπαιδευτικών εμφάνισε θετική συσχέτιση με την
ετοιμότητα και την επάρκεια των εκπαιδευτικών, όχι όμως με την κινητοποίηση για την
υλοποίηση ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής. Ειδικότερα, οι άντρες εκπαιδευτικοί
δηλώνουν πιο έτοιμοι από τις γυναίκες να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής, ένα
αποτέλεσμα που καταγράφεται και στην έρευνα της Κρυσταλλίδου (2013). Ωστόσο,
εμφανίζονται να έχουν περισσότερο προκατειλημμένες γνώσεις. Επίσης δηλώνουν περισσότερες
εμπειρίες πένθους στην εργασιακή τους ζωή. Πιθανόν ο μεγαλύτερος βαθμός προκατειλημμένων
γνώσεων και ο μεγαλύτερος αριθμός εμπειριών πένθους στο σχολείο να συσχετίζονται
περισσότερο με το γεγονός ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί του παρόντος δείγματος έχουν
μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας (Μ.Ο.= 45.72) από τις γυναίκες (Μ.Ο. =42.15) και έχουμε ήδη
διαπιστώσει ότι οι συγκεκριμένες μεταβλητές συσχετίζονται θετικά με την ηλικία.
Επίσης, το γεγονός ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί δηλώνουν μεγαλύτερη ετοιμότητα να
διαχειριστούν ζητήματα πένθους πιθανόν να οφείλεται στην τάση τους να δείχνουν ότι μπορούν
να τα καταφέρουν στα καθήκοντα που τους ανατίθενται (Αυγητίδου, 2009). Εν αντιθέσει, η
έρευνα των McGovern και Barry (2000) αναφέρει τη δυσκολία των ανδρών να συζητήσουν το
θάνατο με τα παιδιά, οπότε η στάση των ανδρών εκπαιδευτικών απέναντι στο πένθος των
παιδιών χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Συμπερασματικά, ο παράγοντας του φύλου αναδείχθηκε ως μια μεταβλητή η οποία προέβλεπε
τη μείωση της ετοιμότητας στις αναλύσεις της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η ηλικία δεν είχε καμία συσχέτιση με
την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής ούτε με τη
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στάση τους όσον αφορά την εμπλοκή τους στο πένθος ενός παιδιού. Επομένως, η ηλικία δεν
εμφανίζεται ως παράγοντας που επηρεάζει τις μεταβλητές της παρούσας μελέτης.
Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε η τάση οι
άγαμοι εκπαιδευτικοί να έχουν μεγαλύτερη επάρκεια σε σχέση με τους έγγαμους. Παράλληλα η
μεταβλητή αυτή προέβλεπε την ετοιμότητα στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Επομένως,
η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται ότι είναι μια σημαντική μεταβλητή, η οποία πιθανότατα
επηρεάζει την ετοιμότητα και την επάρκεια των εκπαιδευτικών με έμμεσο τρόπο. Γι’ αυτόν τον
λόγο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε μελλοντικές έρευνες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις
αλληλεπιδράσεις της με άλλους παράγοντες, όπως το φύλο.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο τόπος καταγωγής προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με
τον οποίο αντιλαμβάνεται το άτομο το θάνατο, τη διαχείρισή του πένθους και τις ακόλουθες
τελετές του θανάτου (Benoliel, 1994. Benoliel & Degner, 1995). Στην παρούσα έρευνα αρκετοί
εκπαιδευτικοί προερχόταν από αγροτικές περιοχές με λιγότερο από 2.000 κατοίκους (n=171) ενώ
οι περισσότεροι προερχόταν από αστικά κέντρα με περισσότερους από 10.000 κατοίκους
(n=337). Εξήντα πέντε εκπαιδευτικοί καταγόταν από ημιαστικές και άλλοι 65 από ημιαγροτικές
περιοχές. Οι εκπαιδευτικοί που καταγόταν από αγροτικές περιοχές εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό
προκατειλημμένων γνώσεων. (Πίνακας 47) ενώ δεν υπήρξαν συσχετίσεις με την ετοιμότητα και
την κινητοποίησή τους.
Όσον αφορά τις σπουδές των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί που είχαν επιπρόσθετες
σπουδές (άλλο πτυχίο, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), δήλωσαν περισσότερο
έτοιμοι για τη διαχείριση του πένθους των παιδιών και είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό κατάλληλες
γνώσεις. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο είχαν περισσότερες προκατειλημμένες
γνώσεις. Ως εκ τούτου, οι επιπρόσθετες σπουδές φαίνεται να ενισχύουν την ετοιμότητα για την
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα πένθους στη σχολική τάξη και τη συνακόλουθη
στήριξη του μαθητή που πενθεί.
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9.6.2. Η επίδραση των υπηρεσιακών στοιχείων των εκπαιδευτικών
Τα υπηρεσιακά στοιχεία των εκπαιδευτικών είναι η επιμόρφωση και η ικανοποίησή τους σε
θέματα διαχείρισης πένθους, ο αριθμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που πραγματοποίησαν στο
σχολείο τους, ο αριθμός προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής που υλοποίησαν στην τάξη τους, η
προϋπηρεσία και ο τόπος εργασίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης όπου εργάζονται.

Η επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης πένθους αναφέρεται στην επιπρόσθετη ενημέρωση των
εκπαιδευτικών στην Περιθανάτια αγωγή και της περαιτέρω κατάρτισης σε θέματα θανάτου και
πένθους. Στην παρούσα μελέτη 180 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είχαν παρακολουθήσει κάποιας
μορφής ενημέρωση για το πένθος είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί που δεν αναζήτησαν επιμόρφωση για το πένθος είχαν σε
μικρότερο βαθμό κατάλληλες γνώσεις για το πένθος των παιδιών.
Η επιμόρφωση ήταν μια από τις τέσσερεις μεταβλητές που είχε προβλεπτική αξία όσον αφορά
την ετοιμότητα στην ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με τα δημογραφικά και τα
υπηρεσιακά στοιχεία των εκπαιδευτικών (Πίνακας 47). Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη για
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν την κατάρτιση να
χειριστούν τα διαπροσωπικά προβλήματα που προκύπτουν μέσα στην τάξη (Jenkins, Dunham &
Contreras-Bloomdahl, 2011. Munson & Hunt, 2005. Stevens et al., 1988), όπως και τα θέματα
διαχείρισης του πένθους (Χατζηνικολάου, 2008). Δυστυχώς, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να
αναπαράγουν μέσα στην επαγγελματική τους πρακτική τη μέθοδο με την οποία μορφώθηκαν οι
ίδιοι και η απλή ενημέρωσή τους για νέες μεθόδους και προγράμματα δεν αρκεί για να
τροποποιήσει την παιδαγωγική τους συμπεριφορά (Τρούλης, 1985).
Όσον αφορά την ικανοποίηση από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα πένθους,
από τους 180 εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν σε ζητήματα πένθους, οι 54 δήλωσαν ότι
έμειναν καθόλου/λίγο ικανοποιημένοι (30%), 87 αρκετά (48%) και μόνο 38 άτομα (22%)
δήλωσαν ότι ήταν πολύ/πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Η μεταβλητή αυτή δεν συμπεριελήφθη στην
πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση διότι δεν πληρούσε το κριτήριο της κανονικής κατανομής.
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Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι πολλές παρεμβάσεις για την επιμόρφωση σε
ζητήματα πένθους δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, κάτι που πρέπει να
ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος επιμόρφωσης σε ζητήματα
πένθους στο σχολείο.
Όσον αφορά την επίδραση της υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας των εκπαιδευτικών,
350 εκπαιδευτικοί δεν είχαν εκπονήσει κανένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 25 είχαν εκπονήσει 1
πρόγραμμα και 263 άτομα περισσότερα από 2. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που
είχαν συμμετάσχει σε περισσότερα από δύο προγράμματα είχαν υψηλότερη επίδοση σε όλες τις
υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης, περισσότερες εργασιακές εμπειρίες πένθους στο
σχολείο, υιοθετούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό τον παιδαγωγικό ρόλο και είχαν μεγαλύτερη
προσωπική εμπλοκή με το παιδί που πενθεί.
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν εκπονήσει δύο ή περισσότερα προγράμματα Αγωγής Υγείας
δήλωναν και μεγαλύτερη ετοιμότητα να διαχειριστούν το πένθος των παιδιών. Ωστόσο, αυτή η
μεταβλητή δεν ήταν στατιστικά σημαντική στην ανάλυση της πολλαπλής γραμμικής
παλινδρόμησης.
Όσον αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων Περιθανάτιας αγωγής των εκπαιδευτικών,
ελάχιστοι εκπαιδευτικοί (n= 23) είχαν πραγματοποιήσει τέτοιο πρόγραμμα στην τάξη τους,
γι’αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις αναλύσεις και τη συζήτηση.
Σχετικά με την επίδραση του τόπου εργασίας των εκπαιδευτικών, στην ανάλυση πολλαπλής
γραμμικής παλιδρόμησης με τα δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία, φάνηκε ότι ο τόπος
εργασίας προβλέπει την ετοιμότητα, με τους εκπαιδευτικούς των αστικών κέντρων να δηλώνουν
περισσότερο έτοιμοι να διαχειριστούν το πένθος στο σχολείο. Ωστόσο, ο τόπος εργασίας δεν
είναι εύκολο να ερμηνευτεί χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για τα έτη υπηρεσίας στον συγκεκριμένο
τόπο, καθώς και τον τόπο καταγωγής και το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών.
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Σε ότι αφορά την επίδραση της βαθμίδας εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καταγράφηκαν
αρκετές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Συγκεκριμένα, οι
δάσκαλοι του δείγματος δήλωναν πιο έτοιμοι να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας
αγωγής, ωστόσο διατηρούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό αρνητική στάση ως προς διαχείριση του
πένθους στο σχολείο. Αυτά είναι ενδιαφέροντα ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης
για να διαπιστωθεί αν μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο εκπαιδευτικό πληθυσμό.
9.7.

Σύνοψη Συμπερασμάτων

Τα αποτελέσματα για την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι 3 στους 4 εκπαιδευτικούς
αισθάνονται ανέτοιμοι να διαχειριστούν το πένθος ενός παιδιού στο σχολείο, ένα εύρημα που
συμφωνεί με τις υπόλοιπες ελληνικές και διεθνείς έρευνες σε αυτό το θέμα. Η ετοιμότητα
επηρεάζεται θετικά από τις κατάλληλες γνώσεις και τη θετική στάση απέναντι στο πένθος του
παιδιού. Επιπλέον επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τις εργασιακές και σε μικρότερο βαθμό από
τις προσωπικές εμπειρίες πένθους, από την ικανότητα εκτίμησης των συναισθημάτων, από τη
θρησκευτικότητα και από την τάση για προσωπική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο πένθος ενός
παιδιού και από την πεποίθησή τους ότι μια παρέμβαση για το πένθος στην τάξη θα είχε θετικό
αντίκτυπο, όπως φαίνεται από τις συσχετίσεις και την ανάλυση διαδρομών.
Η ισχυρότερη θετική σύνδεση της ετοιμότητας είναι, πρώτον, με την προσδοκία των
εκπαιδευτικών ότι μια εκπαιδευτική παρέμβαση στην τάξη για την απώλεια και το πένθος θα είχε
θετικά αποτελέσματα και δεύτερον, με την τάση τους για προσωπική εμπλοκή και τις εμπειρίες
περιστατικών θανάτου στο σχολείο. Εδώ βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αντιμετωπίσει
περιστατικά θανάτου στην τάξη τους -όπως επίσης και στη ζωή τους- είναι πιο
ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο πένθος των παιδιών. Επιπλέον, η επιθυμία τους για προσωπική
εμπλοκή στο πένθος των παιδιών και η θετική τους προσδοκία ότι μια εκπαιδευτική παρέμβαση
για ζητήματα απώλειας και πένθους θα βοηθήσει τα παιδιά ενισχύει την ετοιμότητά τους.
Η ισχυρότερη αρνητική σύνδεση της ετοιμότητας είναι, πρώτον, με την απόδοση των
δυσκολιών υλοποίησης ενός πρόγραμματος Περιθανάτιας αγωγής σε εσωγενείς παράγοντες και
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δεύτερον με την ενσυναίσθητη ανησυχία, την τάση των εκπαιδευτικών να κατακλύζονται
συναισθηματικά από τον πόνο του άλλου. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί που βιώνουν έντονη
δυσφορία στον πόνο του άλλου και αυτοί που αναφέρουν περισσότερες προσωπικές δυσκολίες
στην υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης για το πένθος είναι εκείνοι που έχουν μειωμένη
ετοιμότητα.
Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών μετρήθηκε με βάση τις στάσεις τους απέναντι στο πένθος.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πολιτισμικά αποδεκτές στάσεις όσον αφορά το πένθος είναι
ευρέως διαδεδομένες στους εκπαιδευτικούς, εν τούτοις δεν καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο
διαχειρίζονται το πένθος των παιδιών. Όπως ήταν αναμενόμενο, η θετική στάση απέναντι στην
εμπλοκή τους με το πένθος ενός παιδιού αυξάνει την ετοιμότητά τους να διαχειριστούν το πένθος
ενός παιδιού, ενώ η αρνητική τους στάση τη μειώνει.
Η επάρκεια των εκπαιδευτικών μετρήθηκε με βάση τις γνώσεις τους σχετικά με το πένθος των
παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται τόσο από κατάλληλες
όσο και από προκατειλημμένες γνώσεις και ότι συναισθηματικά φορτισμένα θέματα όπως η
συμμετοχή των παιδιών σε μια κηδεία ή η ενημέρωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το
θάνατο διχάζουν τους εκπαιδευτικούς. Οι προκατειλημμένες γνώσεις παρατηρήθηκαν
περισσότερο σε εκπαιδευτικούς με βασικό πτυχίο σπουδών και σε άνδρες εκπαιδευτικούς. Όπως
ήταν αναμενόμενο οι κατάλληλες γνώσεις αυξάνουν την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη
διαχείριση του πένθους.
Σύμφωνα με την ανάλυση διαδρομών η επάρκεια των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση ενός
προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στο σχολείο (κατάλληλες γνώσεις) αυξάνεται σε μεγάλο
βαθμό από την προσδοκία τους για τα θετικά αποτελέσματα μιας τέτοιας παρέμβασης ενώ
μειώνεται από τις αρνητικές τους στάσεις στη διαχείριση του πένθους στο σχολείο.
9.8.

Σύνοψη συμπερασμάτων όσον αφορά τις ερευνητικές υποθέσεις

Ακολουθεί μια σύνοψη των ευρημάτων όσον αφορά τους προσωπικούς και εργασιακούς
παράγοντες, καθώς και τα δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία, σε σχέση με τις αρχικές
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ερευνητικές υποθέσεις.
Στους προσωπικούς παράγοντες όσον αφορά τη θρησκευτικότητα, τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι υπάρχει έντονο το στοιχείο της πίστης στους εκπαιδευτικούς, με 3 στους 4 εκπαιδευτικούς
να δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό και ότι βρίσκουν παρηγοριά στα θεία. Η θρησκευτικότητα
προέβλεπε θετικά την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Επίσης για τη συναισθηματική
νοημοσύνη, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα
συναισθηματικής νοημοσύνης δηλώνουν μεγαλύτερη ετοιμότητα για τη διαχείριση του πένθους
των παιδιών. Σχετικά με την ενσυναίσθηση, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι το
ενσυναίσθητο ενδιαφέρον συσχετίζεται θετικά με την ετοιμότητα ενώ η ενσυναίσθητη ανησυχία
αρνητικά. Σε ότι αφορά τις εμπειρίες περιστατικών θανάτου, των ίδιων των εκπαιδευτικών, είτε
σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολείου τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι
η αύξηση αυτών των εμπειριών αυξάνει την ετοιμότητα, τις στάσεις και τις γνώσεις των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση πένθους και την εφαρμογή ενός προγράμματος
Περιθανάτιας αγωγής. Στην παρούσα μελέτη, τα περιστατικά θανάτου στον εργασιακό χώρο
είχαν μεγαλύτερη προβλεπτική αξία για την αύξηση της ετοιμότητας σε σχέση με τα προσωπικά
πένθη, ένα εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε μελλοντικές έρευνες.
Στους εργασιακούς παράγοντες όσον αφορά τον παραδοσιακό ρόλο, τα αποτελέσματα
επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν το συγκεκριμένο ρόλο θα έχουν
χαμηλότερα επίπεδα ετοιμότητας, κινητοποίησης και επάρκειας να συμμετάσχουν σε ένα
πρόγραμμα διαχείρισης πένθους στο σχολικό πλαίσιο σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που
υιοθετούν τον παιδαγωγικό ρόλο. Σε σχέση με την αντίληψη των εκπαιδευτικών για τις
δυσκολίες υλοποίησης ενός προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής, επιβεβαίωθηκε η υπόθεση ότι
όσοι αναφέρουν χαμηλά επίπεδα δυσκολιών στην υλοποίηση ενός αντίστοιχου προγράμματος,
δηλώνουν μεγαλύτερη ετοιμότητα ως προς τη διαχείριση περιστατικών πένθους. Επίσης, σχετικά
με την προσωπική εκτίμηση των εκπαιδευτικών ότι ένα πρόγραμμα Περιθανάτιας αγωγής θα έχει
θετικό αντίκτυπο στα παιδιά, επιβεβαίωθηκε η αρχική υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλές
προσδοκίες είχαν και μεγαλύτερη ετοιμότητα για τη διαχείριση του πένθους των παιδιών. Στην
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προσωπική εμπλοκή των εκπαιδευτικών με έναν παιδί που πενθεί, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
όντως σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν μεγαλύτερη ετοιμότητα. Αντίθετα η
τάση για αποσιώπηση σχετίζεται αρνητικά με την ετοιμότητα.
Στα δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία όσον αφορά το φύλο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
οι άνδρες εκπαιδευτικοί δηλώνουν πιο έτοιμοι από τις γυναίκες να διαχειριστούν το πένθος των
παιδιών. Σχετικά με την ηλικία, δεν υπήρξε επίδραση της ηλικίας στην ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών παρά μόνο στις προκατειλημμένες γνώσεις. Όσο μεγαλύτερη η ηλικία των
εκπαιδευτικών τόσο περισσότερο προκατειλημμένες γνώσεις είχαν, άρα ήταν περισσότερο
ανεπαρκείς. Για την οικογενειακή κατάσταση, δεν επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση. Αντίθετα,
οι άγαμοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πιο έτοιμοι να διαχειριστούν το πένθος των παιδιών. Επίσης
σχετικά με το επίπεδο σπουδών, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν
κάνει κι άλλες σπουδές εκτός από το βασικό πτυχίο έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό κατάλληλες
γνώσεις και αυξημένη ετοιμότητα για τη διαχείριση του πένθους. Σε ότι αφορά την υλοποίηση
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι η υλοποίηση
τέτοιων προγραμμάτων συμβάλλει στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το
πένθος των παιδιών. Τέλος, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα απώλειας και
πένθους τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συμβάλλει στις κατάλληλες γνώσεις και αυξάνει την
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν το πένθος των παιδιών.
9.9.

Συμβολή της παρούσας έρευνας

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι σχεδόν όλες οι διεθνείς και ελληνικές μελέτες στο
θέμα, με εξαίρεση την έρευνα των Papadatou et al. (2002a), είχαν μικρά δείγματα και απλές
ερευνητικές υποθέσεις. Αντίθετα, η παρούσα μελέτη συμπεριέλαβε ένα ευρύ φάσμα προσωπικών
και εργασιακών μεταβλητών όσον αφορά την επίδρασή τους στην ετοιμότητα, την κινητοποίηση
και την επάρκεια των εκπαιδευτικών της Προσχολική Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης να διαχειριστούν ζητήματα πένθους στο σχολείο. Θεωρούμε ότι η διερεύνηση
πολλών παραγόντων σε συνδυασμό με το αρκετά μεγάλο δείγμα (n= 638) και το ικανοποιητικό
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ποσοστό απόκρισης των εκπαιδευτικών στην πρόσκληση για την έρευνα (75%) αποτελούν
θετικά στοιχεία αυτής της έρευνας.
Η μελέτη επιβεβαίωσε τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών όσον αφορά τα χαμηλά επίπεδα
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να αναφερθούν σε θέματα απώλειας και πένθους στη σχολική
τάξη. Ωστόσο, προχώρησε πέρα από το άγχος θανάτου, του οποίου η αρνητική επίδραση στην
ετοιμότητα των εκπαιδευτικών είχε ήδη διαπιστωθεί σε άλλες έρευνες (Cullinan, 1990.
Κοντοχρήστου, 2011. Reid & Dixon, 1999) και διερεύνησε την επίδραση της θρησκευτικότητας,
της ικανότητας των εκπαιδευτικών να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να κατανοούν τα δικά
τους συναισθήματα και εκείνα των άλλων, καθώς και της ικανότητά τους για ενσυναίσθηση.
Επίσης κατέδειξε την αλληλεπίδραση γνωστικών και συναισθηματικών παραγόντων οι οποίοι
καθορίζουν την ετοιμότητα, την επάρκεια και την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών στη
διαχείριση του πένθους των παιδιών.
Μια ευρύτερη διαπίστωση από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι η τάση των εκπαιδευτικών
να συμμορφώνονται με τις κοινωνικά αποδεκτές προδιαγραφές που θεωρούν ότι είναι μέρος του
ρόλου τους. Η στήριξη του μαθητή από τον εκπαιδευτικό θεωρείται ένα από τα κύρια καθήκοντά
του, γι’ αυτό και προσυπογράφεται σχεδόν ομόφωνα από το σύνολο των εκπαιδευτικών.
Ωστόσο, η δυσκολία που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί με το γεγονός μιας ενδεχόμενης άμεσης
εμπλοκής τους με το πένθος ενός μαθητή, δημιουργεί εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στο
καθήκον και την ανεπάρκεια που βιώνουν, όπου τελικά υπερτερεί η λύση του να αναλάβει τη
διαχείριση του πένθους του παιδιού ο «ειδικός». Ο αντιληπτός ρόλος των εκπαιδευτικών ως
υπερηρώων που τα βγάζουν πέρα με όλες τις δυσκολίες λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας
για τη διαχείριση του πένθους των παιδιών όπως έχει αναφερθεί και από τους Spall και Jordan
(1999). Αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον
σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος επιμόρφωσης για το πένθος.
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9.10. Προδιαγραφές προγράμματος επιμόρφωσης για το πένθος
Mε βάση τα ευρήματα της έρευνας και σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφία ένα πρόγραμμα

επιμόρφωσης για το πένθος δεν μπορεί να παρέχει μόνο πληροφορίες και να παραμείνει σε ένα
καθαρά γνωστικό επίπεδο. Θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις προκατειλημμένες γνώσεις που
συνδέονται με αρνητική στάση ή/και αρνητικά βιώματα με το πένθος, καθώς και τη
συναισθηματική προδιάθεση των συμμετεχόντων.
Το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες και δεδομένου ότι οι
γυναίκες χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ενσυναίσθητης ανησυχίας, είναι σημαντικό ένα
πρόγραμμα επιμόρφωσης να μην προκαλεί μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση. Για παράδειγμα, είναι
καλό να μην αναφέρεται η λέξη «θάνατος» στο τίτλο ενός τέτοιου προγράμματος, μια λέξη
ιδιαίτερα φορτισμένη που σε ευάλωτα άτομα μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση. Στη θέση του
μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι όροι «απώλεια» και «πένθος».
Επίσης, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια χρειάζεται να έχει κατά νου ότι στο ακροατήριο μπορεί
να υπάρχουν άτομα τα οποία αναστατώνονται ακόμη και με φαινομενικά ασήμαντα θέματα. Για
αυτόν το λόγο, η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξάγεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο, το
οποίο να γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τη δυναμική της ομάδας και να αποφύγει τον κλασικό
τρόπο μετωπικής διδασκαλίας. Συμπερασματικά, η επιμόρφωση χρειάζεται να συνδυάζει
πληροφορίες μαζί με βιωματικά στοιχεία, τα οποία όμως ο επιμορφωτής θα πρέπει να γνωρίζει
πώς να διαχειριστεί ώστε να μην προκαλέσει αναστάτωση στους συμμετέχοντες.
Είναι καλύτερα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να διεξάγεται σε ομάδες μέχρι 20 άτομα και
να έχει αρκετά μεγάλη χρονική διάρκεια με επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, έτσι ώστε οι
εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν τα ερεθίσματα που δέχονται. Θεωρούμε
ότι μια ημερίδα για το πένθος δεν θα προσφέρει τόσα πολλά στους εκπαιδευτικούς, αφενός γιατί
θα κατακλυστούν από πληροφορίες και αφετέρου ενδέχεται να δημιουργήσει συγκινησιακή
φόρτιση που δεν είναι δυνατόν να τύχει άμεσης επεξεργασίας.
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Όσον αφορά στο γνωστικό κομμάτι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι χρήσιμο: (α) Να
αναφερθούν διεξοδικά οι ποικίλες θεωρίες που αναφέρονται στα στάδια και τα καθήκοντα του
πένθους καθώς και οι τρόποι με τους οποίους πενθούν τα παιδιά, (β) να εξηγηθεί στους
εκπαιδευτικούς ότι δεν απαιτούνται εξειδικευμένες παρεμβάσεις από την πλευρά τους. Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού είναι να ακούσει το παιδί και να επικυρώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Στις περιπτώσεις ήπιων μορφών απώλειας κάτι τέτοιο είναι αρκετό, (γ) να δοθούν στοιχεία για
τον αρνητικό ρόλο της αποσιώπησης μέσα από ερευνητικά δεδομένα και πραγματικά
περιστατικά και (δ) να αναφερθούν στοιχεία από μελέτες και προγράμματα Περιθανάτιας αγωγής
τα οποία να πιστοποιούν τη θετική επίδραση που έχουν στους μαθητές. Η ενδυνάμωση της
προσδοκίας των εκπαιδευτικών ότι τέτοια προγράμματα όντως λειτουργούν θετικά επηρεάζει
άμεσα την ετοιμότητά τους να υλοποιήσουν τέτοιες παρεμβάσεις
9.11. Περιορισμοί της έρευνας
Υπάρχουν διάφορες ελλείψεις σε σχέση με το σχεδιασμό της έρευνας και τη δυνατότητα
γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας διανεμήθηκαν συνολικά 845
ερωτηματολόγια. Από αυτά επιστράφηκαν τα 638 (75%). Υπάρχει πιθανότητα οι εκπαιδευτικοί
που συμμετείχαν στην έρευνα και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια να αντιπροσωπεύουν
εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την Περιθανάτια αγωγή και έχουν θετικότερες
στάσεις ως τη διαχείριση πένθους ενός παιδιού που πενθεί σε σχέση με αυτούς που δε
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. Επομένως, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μπορεί να είναι
μεροληπτικές. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε τρόπος να ελέγξουμε το ενδεχόμενο αυτό. Συνεπώς,
τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα πρέπει να ερμηνευθούν με επιφύλαξη.
Ένας επιπρόσθετος περιορισμός της μελέτης είναι ο μειωμένος αριθμός των αντρών
συμμετεχόντων συγκριτικά με τον αυξημένο αριθμό των γυναικών, γεγονός όμως που
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της κατανομής των φύλων στην Πρωτοβάθμιας εκπαίδευση
και την Προσχολική αγωγή.
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Ένας ακόμη περιορισμός της έρευνας αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων.
Η διανομή των ερωτηματολογίων δεν ακολούθησε κάποιο συγκεκριμένο δειγματοληπτικό
σχέδιο. Ωστόσο, στην έρευνα των Papadatou et al (2002a) που ακολούθησε στατιστικά
προσδιορισμένη δειγματοληψία σχολείων μόνο 50% ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να
συμμετέχουν στην έρευνα. Σύμφωνα με τους Καμπίτση και Χαραχούσου-Καμπίτση (1999) δεν
υπάρχουν κανόνες για το πόσο μεγάλο θα πρέπει να είναι το μέγεθος του δείγματος έτσι ώστε να
θεωρείται επαρκές. Ο σχετικά ικανοποιητικός αριθμός των συμμετεχόντων καθώς και η
διασπορά τους ανά τη χώρα πιστεύουμε ότι εξασφαλίζει κάποιο βαθμό αντιπροσωπευτικότητας.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το άγχος θανάτου έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι επιδρά
αρνητικά στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Για αυτόν τον λόγο η παρούσα μελέτη
επεκτάθηκε στη διερεύνηση άλλων παραγόντων όπως η θρησκευτικότητα, η συναισθηματική
νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση. Ωστόσο, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να είχε συμπεριληφθεί
και μια κλίμακα μέτρησης του άγχους θανάτου για να διαπιστωθεί το ποσοστό διακύμανσης που
ερμηνεύει σε ένα σύνθετο μοντέλο, όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ορισμένες δηλώσεις χρειαζόταν καλύτερη διατύπωση για να είναι πιο κατανοητές από
τους εκπαιδευτικούς . Θεωρούμε ότι η αναφορά των εκπαιδευτικών για τα περιστατικά θανάτου
στη ζωή ή την εργασία τους θα έπρεπε να δοθούν με μεγαλύτερες λεπτομέρειες (ποιος πέθανε,
πότε) για να γίνει καλύτερη επεξεγασία των στοιχείων.
Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμοί στη γενίκευση των αποτελεσμάτων από έρευνες συσχετίσεων
διότι δεν οδηγούν σε αιτιώδεις σχέσεις, δείχνουν μόνο συμμεταβολή. Επομένως χρειάζεται
περαιτέρω διερεύνηση του θέματος τόσο με ποσοτικές όσο και με ποιοτικές μεθόδους. Οι
ποιοτικές μέθοδοι διαθέτουν το επιπλέον πλεονέκτημα ότι δίνουν τη δυνατότητα στους
ερευνητές να έχουν άμεση επαφή και διάλογο με τους συμμετέχοντες, οπότε και
αποσαφηνίζονται καλύτερα οι συσχετίσεις που αναφέρονται.
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9.12.

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Από τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα–στόχους και από την επισήμανση των
περιορισμών της έρευνας προκύπτουν μία σειρά από νέα ερωτήματα για μελλοντική διερεύνηση.
Αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Στην παρούσα μελέτη οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ως προς την Περιθανάτια αγωγή θα
μπορούσαν να εκτιμηθούν και με ποιοτική μελέτη, για παράδειγμα ημιδομημένες συνεντεύξεις ή
focus groups, έτσι ώστε να γίνει βαθύτερη διερεύνηση στις πεποιθήσεις τους σχετικά με την
Περιθανάτια αγωγή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να ερευνηθούν και μεταβλητές οι οποίες
δεν θα ήταν δυνατό να εκτιμηθούν ποσοτικά με τη χρήση ερωτηματολογίων.
Θα ήταν χρήσιμο να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα που προέκυψαν κατά την παρούσα έρευνα,
σε άλλες ομάδες εκπαιδευτικών, π.χ., σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπως και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων
Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης, Φιλοσοφικής κ.τ.λ.). Με αυτόν τον τρόπο θα
μπορούσαν να διαπιστωθούν οι συγκλίσεις αλλά και οι αποκλίσεις των διαφορετικών
ερευνητικών ομάδων.
Τέλος, να μελετηθούν (με ποιοτικό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν.) τα άτομα που
έχουν εμπλακεί με επιτυχία στην υλοποίηση προγράμματος Περιθανάτιας αγωγής στην τάξη
τους σε σύγκριση με τα άτομα που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα.
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Ι. Παράρτημα
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Εισαγωγικό Σημείωμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η έρευνα αυτή αφορά τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποείται
στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής της Σοφίας Χατζηνικολάου, Υπεύθυνης Αγωγής
Υγείας, υπό την εποπτείας της κ. Πλατσίδου Μαρίας, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα
Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει στόχο να διερευνήσει τις απόψεις, τις στάσεις και τα προσωπικά
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά τους τρόπους
διαχείρισης του πένθους στο σχολείο, όταν συμβαίνει ο θάνατος ενός μαθητή ή ο θάνατος ενός
προσφιλούς προσώπου ενός μαθητή. Μέσα από την επεξεργασία των απαντήσεών σας, θα
μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα για τους
εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για
την καλύτερη οργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού κ.ά.
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Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ζητούμε
μόνο ορισμένα δημογραφικά στοιχεία, απαραίτητα για τη στατιστιοκή ανάλυση. Σας
παρακαλούμε να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.
Ευχαριστούμε θερμά!

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Παρακαλώ συμπληρώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο)
1) Φύλο:

Άντρας

Γυναίκα

Έγγαμος/η

Άγαμος/η

Χήρος/α

Διαζευγμένος/η

2) Οικογενειακή
κατάσταση:
Αριθμός παιδιών (0,1,2, κ.λ.π.) …………….

3) Ηλικία ………

4) Έτη υπηρεσίας:………………………..
Αγροτική περιοχή
(800 - 2.000 κάτοικοι)
Ημιαγροτική περιοχή

5) Τόπος καταγωγής
σας:

(2.000- 5.000

κάτοικοι)

Ημιαστική περιοχή
(5.000- 10.000 κάτοικοι)
Αστική περιοχή
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(10.000 και πάνω κάτοικοι)

Δημοτικό σχολείο
6) Εργασία σε:
Νηπιαγωγείο

Αγροτική περιοχή
(800 - 2.000 κάτοικοι)
Ημιαγροτική περιοχή
7) To σχολείο σας
βρίσκεται σε:

(2.000- 5.000

κάτοικοι)

Ημιαστική περιοχή
(5.000- 10.000 κάτοικοι)
Αστική περιοχή
(10.000 και πάνω κάτοικοι)

Διετής Παιδαγωγική Ακαδημία
8) Σπουδές:

Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Ε.Ι.
Εξομοίωση
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Μετεκπαίδευση Διδασκαλείο
Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι.
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Άλλο…………………………………………
……………………………………………….

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΘΟΥΣ
(Παρακαλώ συμπληρώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο)

1. Πόσα προγράμματα Αγωγής Υγείας
έχετε υλοποιήσει μέχρι τώρα;

0

1

5-7

2. Έχετε υλοποιήσει πρόγραμμα με
θέμα την αγωγή για το θάνατο;

2-4
8-10

ΝΑΙ

>10

ΟΧΙ

Οδηγίες: Σας παρακαλούμε να σημειώσετε με έναν κύκλο τον αριθμό που αντανακλά καλύτερα το βαθμό
στον οποίο ισχύει ή δεν ισχύει κάθε μια από τις προτάσεις που ακολουθούν. Όσο λιγότερο ισχύει για σας
μια πρόταση τόσο η απάντησή σας θα πλησιάζει το «1». Αντίθετα, όσο πιο πολύ θεωρείτε ότι ισχύει,
τόσο η απάντησή σας θα πλησιάζει το «5». Μη σκέφτεστε πολύ ώρα για την ακριβή σημασία των
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προτάσεων. Προσπαθήστε να απαντήσετε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Να θυμάστε ότι δεν
υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

1 Καθόλου

2 Λίγο

3 Αρκετά

4 Πολύ

1. Νιώθω έτοιμος/η να μιλήσω στα παιδιά της τάξης για
την απώλεια και το θάνατο
2. Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για το θάνατο στην
τάξη μου

5 Πάρα πολύ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Μου είναι πιο εύκολο να μιλήσω στα παιδιά για το

θάνατο με αφορμή μικρές απώλειες
(θάνατος αγαπημένου κατοικίδιου, αποχωρισμός
αγαπημένου προσώπου) παρά για μεγάλες απώλειες
(θάνατος αγαπημένου προσώπου)
4. Θα ήθελα να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα

ευαισθητοποίησης των παιδιών για το θάνατο μέσα στην
τάξη μου

- Ποιους θεωρείτε από τους παρακάτω λόγους ως βασικούς παράγοντες που θα σας

δυσκόλευαν στην υλοποίηση ενός προγράμματος με θέμα την αγωγή για το θάνατο και το
πένθος:
1 Καθόλου

2 Λίγο

3 Αρκετά

4 Πολύ

5 Πάρα πολύ

5. Έχω προσωπική συναισθηματική αναστολή για αυτό

το θέμα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και

βιβλιογραφίας για παιδιά που πενθούν
7. Υπάρχει έλλειψη συμβουλευτικής βοήθειας από ειδικούς

(ψυχολόγους)
8. Φοβάμαι ότι μπορεί να μη χειριστώ σωστά ένα τόσο
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λεπτό ζήτημα
9. Ανησυχώ για την αντίδραση των γονέων κατά τη
διάρκεια εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος
10. Ανησυχώ για την αντίδραση των παιδιών της τάξης μου
κατά τη διάρκεια εφαρμογής ενός τέτοιου
προγράμματος
11. Έχω μαθητές με θρησκευτικές, πολιτισμικές και
κοινωνικές ιδιαιτερότητες και δε γνωρίζω πώς να
παρουσιάσω το θέμα λαμβάνοντάς τις υπόψη
12. Διδάσκω σε παιδιά μικρών τάξεων (νήπια, Α’ Β’
Δημοτικού) και δεν ξέρω πώς θα αντιληφθούν το θέμα
αυτό
13. Δε γνωρίζω τι απαντήσεις να δώσω στις δύσκολες
ερωτήσεις των παιδιών (π.χ. πού πάει ο νεκρός;)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14. Άλλο ……………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
- Θεωρώ ότι η σωστή διαχείριση και εφαρμογή ενός τέτοιου θέματος
από τον εκπαιδευτικό της τάξης θα έχει θετική επίδραση στα παιδιά ως προς:
1 Καθόλου

2 Λίγο

3 Αρκετά

4 Πολύ

5 Πάρα πολύ

15. Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών σε

τέτοια θέματα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

16. Τη στάση τους απέναντι σε συμμαθητές/συμμαθήτριες

που βιώνουν απώλεια
17. Τη συναισθηματική συμπεριφορά τους σε περίπτωση

που βιώνουν τα ίδια την απώλεια
18. Την κοινωνική ένταξη του παιδιού που πενθεί
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19. Τη βελτίωση της σχολικής απόδοσης του παιδιού που
πενθεί

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20. Άλλο ……………………………………………………
…………………………………………………………………..

- Θρησκευτικότητα
1 Καθόλου

2 Λίγο

3 Αρκετά

4 Πολύ

21. Πιστεύω στο Θεό

5 Πάρα πολύ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

22. Η προσευχή μου προσφέρει αίσθημα γαλήνης κι

ασφάλειας
23. Πιστεύω στη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση
24. Αναζητώ υποστήριξη και παρηγοριά από το Θεό στις

δύσκολες στιγμές
25. Πιστεύω στην ύπαρξη των δυνάμεων του Καλού και του
Κακού
- Στάσεις και απόψεις για την απώλεια και το θάνατο

Οδηγίες: Σας παρακαλούμε να σημειώσετε με έναν κύκλο τον αριθμό που αντανακλά καλύτερα το βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας σας σε κάθε μια από τις προτάσεις που ακολουθούν. Όσο πιο πολύ διαφωνείτε με
μια πρόταση τόσο η απάντησή σας θα πλησιάζει το «1». Αντίθετα, όσο πιο πολύ συμφωνείτε, τόσο η
απάντησή σας θα πλησιάζει το «5». Μη σκέφτεστε πολύ ώρα για την ακριβή σημασία των προτάσεων.
Προσπαθήστε να απαντήσετε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν
σωστές ή λάθος απαντήσεις.

1 Διαφωνώ πολύ 2 Διαφωνώ λίγο 3 Δεν είμαι βέβαιος-η 4 Συμφωνώ λίγο 5 Συμφωνώ πολύ

26. Στην Ελλάδα δε νιώθουμε άνετα να μιλάμε για το
θάνατο
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1

2

3

4

5

27. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τους αγαπημένους μας με

το να μη συζητάμε για δυσάρεστα γεγονότα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30. Όταν ζητάμε από το παιδί που πενθεί να μιλήσει
για την απώλειά του, το πληγώνουμε άσκοπα

1

2

3

4

5

31. Είναι καλύτερα να μιλήσουμε με την οικογένεια του
παιδιού που πενθεί παρά με το ίδιο

1

2

3

4

5

32. Ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει το
παιδί να επεξεργαστεί δύσκολες καταστάσεις

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28. Όταν ήμουν μικρός/η, οι μεγάλοι δε μιλούσαν για το

θάνατο μπροστά μου
29. Η συζήτηση του πένθους του παιδιού μέσα στην τάξη

εκθέτει και μπορεί να βλάψει το μαθητή

33. Στο σχολικό πλαίσιο το πιο κατάλληλο άτομο να
μιλήσει στο παιδί που πενθεί είναι ο εκπαιδευτικός της
τάξης, μετά από την ανάλογη επιμόρφωση
34. Στο σχολικό πλαίσιο το πιο κατάλληλο άτομο να
μιλήσει στο παιδί που πενθεί είναι ένας ειδικός
(ψυχολόγος, γιατρός, κλπ)
35. Μέσα στην τάξη είναι καλό να αναφερόμαστε στο
πρόσωπο που πέθανε και να συζητούμε με τα παιδιά για
τις καλές αλλά και τις άσχημες αναμνήσεις που έχουν
από εκείνο
- Πιστεύω ότι ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικός είναι:

1 Διαφωνώ πολύ 2 Διαφωνώ λίγο 3 Δεν είμαι βέβαιος-η 4 Συμφωνώ λίγο 5 Συμφωνώ πολύ

36. Διοικητικός, ως προς την επίβλεψη συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών δραστηριοτήτων

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

37. Επιστημονικός, ως προς τη συνεχή κατάρτιση και

ενημέρωση στις νέες εξελίξεις
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38. Μεταδότης γνώσεων, ως προς αυτό που προδιαγράφει το

Αναλυτικό πρόγραμμα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

39. Οργανωτικός – Συντονιστικός, ως προς την εκπαιδευτική

διαδικασία (προγραμματισμό διδασκαλίας, κλίμα τάξης,
κατάλληλες συνθήκες)
40. Αξιολογητής, ως προς το εξεταστικό – βαθμολογικό –
επιλεκτικό σύστημα
41. Παιδαγωγός, ως προς το άτομο που γνωρίζει τα θέματα
αγωγής των παιδιών, μεταφέρει αλλά και αναπαράγει τη
γνώση
42. Καθοδηγητής – Κοινωνικός, ως προς πρότυπο μίμησης
σε αξίες, σχέσεις και συμπεριφορές
43. Συμβουλευτικός – Υποστηρικτής, ως προς τη βοήθεια
και συμπαράσταση που δίνει στα παιδιά στα όποια
προβλήματά τους
44. Μεταρρυθμιστής, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και
αλλαγές σε θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και
κοινωνικού στίβου
45. Συνεργατικός – Συνερευνητής, ως προς την έρευνα,
ανακάλυψη, ανάλυση, παρουσίαση και αξιολόγηση των
γνώσεων και πληροφοριών μαζί με τους μαθητές του

- Πιστεύω ότι ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικός προς ένα παιδί με απώλεια αγαπημένου
προσώπου είναι:
1 Διαφωνώ πολύ 2 Διαφωνώ λίγο 3 Δεν είμαι βέβαιος-η 4 Συμφωνώ λίγο 5 Συμφωνώ πολύ

46. Να μιλήσω κατ’ ιδίαν με το παιδί που πενθεί σχετικά με
το θέμα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

47. Να συνεργαστώ με το οικογενειακό περιβάλλον και να

τους ενθαρρύνω να συζητούν το θέμα του
θανάτου στο σπίτι
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48. Να ενθαρρύνω τη συμπαράσταση στο παιδί που πενθεί

από τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

51. Να το κρατώ διαρκώς απασχολημένο, ώστε
να ξεχνάει τον πόνο του

1

2

3

4

5

52. Να προσκαλέσω κάποιον ειδικό πάνω σε θέματα πένθους
να μιλήσει στην τάξη

1

2

3

4

5

53. Να αποσιωπήσω το θέμα για να μην πληγώσω το
παιδί που πενθεί

1

2

3

4

5

54. Να το παραπέμψω σε διαγνωστικές υπηρεσίες και σε
ειδικούς

1

2

3

4

5

55. Να κάνω τη δουλειά μου όπως πριν, για να μη
διαταραχτεί η ηρεμία της τάξης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

49. Να μειώσω τις σχολικές απαιτήσεις και προσδοκίες από

το παιδί
50. Να βοηθάω περισσότερο το παιδί στα μαθήματα

56. Άλλο …………………………………………………...
…………………………………………………………
…………………………………………………………

- Προσωπικές και εργασιακές εμπειρίες σε σχέση με το πένθος
1 Ποτέ

2 Σπάνια

3 Μερικές φορές

4 Αρκετές φορές

57. Έχω βιώσει το θάνατο ενός μαθητή μου κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας μου στην εκπαίδευση
58. Μου έχει συμβεί να πεθάνει ένα άτομο της οικογένειας

μαθητή μου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στην
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5 Πολλές φορές

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

εκπαίδευση
59. Πριν συμβεί κάποιο περιστατικό θανάτου στο σχολείο

μου, είχα συζητήσει με τους μαθητές μου για θέματα
γύρω από το θάνατο

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

60. Έχω βιώσει το θάνατο ενός ατόμου της δικής μου

οικογένειας, πριν την ηλικία των 18 (γονείς, αδέλφια,
παππούς, γιαγιά, θείοι ΜΟΝΟΝ εάν είχαν ενεργό ρόλο
στην ανατροφή σας)
61. Έχω βιώσει το θάνατο ενός ατόμου της οικογένειάς
μου, πριν την ηλικία των 30 (γονείς, αδέλφια, παππούς,
γιαγιά, θείοι ΜΟΝΟΝ εάν είχαν ενεργό ρόλο στην ζωή
σας)
62. Ως τώρα, έχω βιώσει ένα σχετικά υψηλό αριθμό
θανάτων στο άμεσο οικογενειακό ή/και φιλικό
μου περιβάλλον

- Γνώση και δεξιότητες για θέματα απώλειας και πένθους
63. Είχα επιμόρφωση σε
θέματα διαχείρισης πένθους από
τους παρακάτω φορείς:
(συμπληρώστε Χ στο αντίστοιχο
τετράγωνο)

ΠΕΚ
Πανεπιστημιακά ιδρύματα
Σεμινάρια ιδιωτικών φορέων
Σεμινάρια γραφείου αγωγής υγείας
Οργανώσεις υγείας
Σεμινάρια σχολικών συμβούλων
Καμία
Άλλου φορέα ………………………………………
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- Πόσο πιστεύετε ότι ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις;
1 Καθόλου

2 Λίγο

3 Αρκετά

4 Πολύ

65. Το παιδί που πενθεί περνάει μια δύσκολη περίοδο στην
αρχή, γρήγορα όμως το ξεπερνάει και το ξεχνάει

1 Καθόλου

2 Λίγο

3 Αρκετά

5 Πάρα πολύ
1

2

4 Πολύ

3

4

5

5 Πάρα πολύ

64. Πόσο ικανοποιημένος – η έμεινα συνολικά από την
επιμόρφωση

1

2

3

4

5

66. Τα παιδιά δε βιώνουν τόσο έντονα το πένθος τους όσο οι

ενήλικες

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

69. Πρέπει να παρακινούμε τα παιδιά που πενθούν να
συμμετέχουν σε παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες

1

2

3

4

5

70. Ακόμη κι αν δε μιλάμε ανοιχτά για το πένθος του
μαθητή, αυτό επηρεάζει την υπόλοιπη τάξη

1

2

3

4

5

71. Ο θρήνος είναι μια μακροχρόνια διεργασία
χωρίς καθορισμένη διάρκεια, μορφή και τέλος

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

67. Το κύριο στοιχείο της διαδικασίας του πένθους για τα

παιδιά είναι η θλίψη και το κλάμα
68. Τα παιδιά δείχνουν το πένθος τους κυρίως με απόσυρση

και ακεφιά

72. Το παιδί που πενθεί έχει ανάγκη ελέγχου και ορίων
(ίδιες συνθήκες και συμπεριφοράς-όσο είναι δυνατόνόπως και πριν την απώλεια) σε επίπεδο σχολείου και
σπιτιού
73. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται για θέματα
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απώλειας και θανάτου
74. Είναι καλύτερα να μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο από
την προσχολική ηλικία

1

2

3

4

5

75. Είναι καλύτερα να μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο από
τη σχολική ηλικία

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

79. Η άρνηση είναι φυσιολογικό στάδιο της διαχείρισης του
πένθους

1

2

3

4

5

80. Τα παιδιά κατανοούν την έννοια του θανάτου με
διαφορετικό τρόπο σε κάθε ηλικία

1

2

3

4

5

76. Είναι σημαντικό να εκφράζουμε στην τάξη και τα δικά
μας συναισθήματα και εμπειρίες σχετικά με το θάνατο
και το πένθος
77. Η συμμετοχή των παιδιών στις τελετουργίες γύρω από το
θάνατο (κηδείες, μνημόσυνα κτλ.) τα βοηθά στην
αποδοχή του συμβάντος και στην καλύτερη προσαρμογή
τους στη ζωή χωρίς το νεκρό
78. Θεωρείτε ότι είστε σε θέση να αναγνωρίσετε την
προβληματική συμπεριφορά ενός παιδιού που απορρέει
από την εμπειρία της απώλειας και του πένθους;

- Οι παρακάτω δηλώσεις αφορούν το πώς διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας γενικά:

1 Διαφωνώ πολύ 2 Διαφωνώ λίγο 3 Δεν είμαι βέβαιος-η 4 Συμφωνώ λίγο 5 Συμφωνώ πολύ

81. Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνω το γιατί
αισθάνομαι, έτσι όπως αισθάνομαι

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

82. Πάντα μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνονται

οι φίλοι μου με βάση τη συμπεριφορά τους
83. Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου και μετά βάζω

τα δυνατά μου για να τους πετύχω
84. Μπορώ με τη λογική να ελέγξω το θυμό μου και
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να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες
85. Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων μου

1

2

3

4

5

86. Είμαι καλός παρατηρητής των συναισθημάτων των
άλλων

1

2

3

4

5

87. Πάντα ‘λέω στον εαυτό μου’ ότι είμαι ένα άξιο και
ικανό άτομο

1

2

3

4

5

88. Είμαι απόλυτα ικανός να ελέγξω τα
συναισθήματά μου

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

94. Έχω μια καλή κατανόηση των συναισθημάτων
των ανθρώπων γύρω μου

1

2

3

4

5

95. Πάντα παρακινώ τον εαυτό μου να καταφέρει το
καλύτερο

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

89. Πάντα καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι πραγματικά
90. Είμαι ευαίσθητος στα συναισθήματα και
τη συγκινησιακή κατάσταση των άλλων ανθρώπων
91. Είμαι ένα άτομο με ισχυρά κίνητρα
92. Όταν θυμώνω, πάντα μπορώ να ηρεμήσω γρήγορα
93. Πάντα γνωρίζω αν είμαι χαρούμενος ή όχι

96. Έχω καλό έλεγχο των συναισθημάτων μου

- Οι ακόλουθες δηλώσεις διερευνούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας σε ποικίλες
καταστάσεις:
1 Διαφωνώ πολύ 2 Διαφωνώ λίγο 3 Δεν είμαι βέβαιος-η 4 Συμφωνώ λίγο 5 Συμφωνώ πολύ

97. Συχνά νιώθω τρυφερότητα και νοιάζομαι
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1

2

3

4

5

για ανθρώπους λιγότερο τυχερούς από μένα
98. Μερικές φορές δεν αισθάνομαι πολύ συμπονετικά
για τους άλλους, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα

1

2

3

4

5

99. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αισθάνομαι
αμηχανία και ανησυχία

1

2

3

4

5

100. Όταν βλέπω κάποιον που τον εκμεταλλεύονται,
νιώθω κάπως προστατευτικά απέναντί του

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

102. Όταν βλέπω κάποιον τραυματισμένο, προσπαθώ να
παραμείνω ψύχραιμος

1

2

3

4

5

103. Οι κακοτυχίες των άλλων δε με προβληματίζουν
ιδιαίτερα

1

2

3

4

5

104. Με τρομάζει να βρίσκομαι σε μια κατάσταση με έντονη
συναισθηματική φόρτιση

1

2

3

4

5

105. Όταν βλέπω να φέρονται σε κάποιον άδικα, δεν
συμπάσχω συχνά μαζί του

1

2

3

4

5

106. Συνήθως είμαι αρκετά αποτελεσματικός
στο να ανταπεξέρχομαι στις δύσκολες καταστάσεις

1

2

3

4

5

107. Συχνά επηρεάζομαι από πράγματα που
βλέπω να συμβαίνουν

1

2

3

4

5

108. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως αρκετά συμπονετικό
πρόσωπο

1

2

3

4

5

109. Έχω την τάση να χάνω τον έλεγχό μου σε έκτακτες
καταστάσεις

1

2

3

4

5

110. Όταν βλέπω κάποιον που χρειάζεται άμεσα βοήθεια
σε μια κρίσιμη κατάσταση, αποδιοργανώνομαι

1

2

3

4

5

101. Μερικές φορές αισθάνομαι ανήμπορος/η όταν είμαι
στο μέσο μιας κατάστασης με έντονη συναισθηματική
φόρτιση
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Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!
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