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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η αντιµετώπιση των απωλειών µπορεί να γίνει αντικείµενο εκµάθησης από
πολύ νεαρή ηλικία. Όχι βέβαια φέροντας το παιδί αντιµέτωπο µε σοβαρές
απώλειες, αλλά µαθαίνοντάς του να επεξεργάζεται ψυχολογικά τα µικρά
καθηµερινά πένθη που βιώνει.
Σε άλλες χώρες ασχολούνται µε την «αγωγή γύρω από το θάνατο». Ο
εκπαιδευτικός προσφέρει στους µαθητές του πληροφορίες και εµπειρίες
ικανές να τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τις διάφορες
καταστάσεις που θα βρουν µπροστά τους στη ζωή. Έτσι τους βοηθούν να
µάθουν να αντιµετωπίζουν και τις απώλειες κάθε τύπου. Και είναι πολύ
σηµαντικό να αντιµετωπίζουν τις απώλειες γιατί ακόµη και µία απώλεια είναι
σε θέση να επηρεάσει τη λειτουργία και ενός ολόκληρου σχολείου (χαµηλή
σχολική

επίδοση,

απόσπαση

προσοχής,

εκδήλωση

προβληµατικών

συµπεριφορών).
Στην Ελλάδα µέσα από ένα πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ και του
Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας υλοποιήθηκε και εµπλουτίστηκε το εκπαιδευτικό
υλικό σε οχτώ δηµοτικά σχολεία και δύο νηπιαγωγεία από 14 εκπαιδευτικούς.
Ευχαριστούµε όλους τους εκπαιδευτικούς για τη θετική διάθεση, τη δέσµευσή
τους και τη δηµιουργικότητά τους µε την οποία εφάρµοσαν το πρόγραµµα. Οι
προβληµατισµοί, οι παρεµβάσεις τους και οι εµπειρίες τους στην υλοποίηση
των δραστηριοτήτων µας βοήθησαν να εµπλουτίσουµε πολλές από τις
δραστηριότητες.
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1. Μαθαίνουµε να εκφράζουµε τα Συναισθήµατά µας
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός: Ατοµικά και οµαδικά
Υλικά:

Ένα µαξιλάρι για κάθε παιδί
Ένα όργανο που να δίνει τη
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να
δώσει ρυθµό (τύµπανο, ντέφι,
τριγωνάκι) ή ένα απλό
χειροκρότηµα
Πρόσωπα που εκφράζουν
διάφορα συναισθήµατα

Χρόνος:

Περίπου 90 λεπτά

Σκοπός: Τα συναισθήµατα απελευθερώνονται µέσα από συγκεκριµένες
εµπειρίες τις οποίες βιώνουµε. Από µόνα τους είναι αόρατα. ∆εν είναι πάντα
εύκολο να αντιληφθούµε τα συναισθήµατά µας αλλά ούτε και να τα
εκφράσουµε. Αυτή η ικανότητα, ωστόσο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της
κοινωνικής µας κατάρτισης. Τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν να
ονοµατίζουν, να εκφράζουν και να ερµηνεύουν τα συναισθήµατά τους µέσα
από παιχνίδια µε γκριµάτσες και χειρονοµίες, µέσα από λέξεις, κινήσεις και
ζωγραφιές. Συνειδητοποιούν πως όλοι έχουµε συναισθήµατα, θετικά και
αρνητικά, και πως όλα είναι αποδεχτά, αρκεί να µπορούµε να τα
διαχειριστούµε οµαλά και ήρεµα.
∆ιαδικασία:


Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι «µάντεψε
πώς

αισθάνοµαι…»,

όπου

κάθε

παιδί

χρησιµοποιώντας

τις

διαφορετικές εκφράσεις του προσώπου του αλλά και του σώµατός του,
εκφράζει ένα συναίσθηµα, όπου τα υπόλοιπα παιδιά βρίσκουν το
συναίσθηµα.


Συζητούν για το πώς φαντάζονται ότι αισθάνονται οι άνθρωποι στη
χώρα της Χαράς και πώς οι άνθρωποι στη χώρα της Λύπης.
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Ο

εκπαιδευτικός

ενθαρρύνει

να
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µιλήσουν

για

τα

δικά

τους

συναισθήµατα, αναφέροντας συγκεκριµένα παραδείγµατα, όταν:
α) Κάποιος αγαπηµένος φεύγει
β) Έρχοµαι στο Σχολείο
γ) Γυρνάω στο σπίτι
δ) Μου παίρνουν το αγαπηµένο µου παιγνίδι
ε) Πεθαίνει ένα πουλάκι
στ) Μου παίρνουν τα πράγµατα
ζ) Μου χαλάνε µια κατασκευή
η) Βλέπω µαύρο χρώµα
θ) Βλέπω πολύχρωµα λουλούδια….


Παρουσιάζουν στο «µαγικό κύκλο»(τα παιδιά µαζί µε τον εκπαιδευτικό
σχηµατίζουν έναν κύκλο) τις προσωπικές τους εµπειρίες και αναζητούν
τα συναισθήµατα των άλλων µέσα από διάφορα παραµύθια.

Παραλλαγή:



Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τα µαξιλάρια, που έφεραν τα παιδιά από το
σπίτι, γύρω από την τάξη.



Τα παιδιά κινούνται µε το ρυθµό που παράγει το όργανο που έχει ο
εκπαιδευτικός στη διάθεσή του. Περπατούν, σέρνονται, τρέχουν,
πηδούν, κάνουν ζιγκ ζαγκ, χωρίς όµως να επιτρέπεται να ακουµπά το
ένα το άλλο ή τα µαξιλάρια.



Όταν δοθεί το σύνθηµα, το οποίο έχει προαποφασίσει (π.χ. ένα δυνατό
παλαµάκι, ένα δυνατό χτύπηµα στο ντέφι ή ένα παράγγελµα), κάθε
παιδί σταµατά να κινείται και στέκεται δίπλα σε ένα µαξιλάρι.



Στη συνέχεια, παροτρύνει τα παιδιά να καθίσουν κάτω και να
προσέξουν το µαξιλάρι τους. Τι σχήµα έχει; Τι χρώµα έχει; Υπάρχει
κάποιο σχέδιο που διαγράφεται πάνω του; Τους ενθαρρύνει να
αναφέρουν ένα από τα χαρακτηριστικά του µαξιλαριού δίπλα στο οποίο
βρίσκονται, που να είναι κοινό για όλα τα µαξιλάρια (π.χ. µαλακό,
ζεστό, εύπλαστο, σε κάνει να θέλεις να ξαπλώσεις κτλ).
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Τέλος, τα παροτρύνει να του δείξουν τι κάνουν τα ίδια τα παιδιά, όταν
είναι πραγµατικά χαρούµενα. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν το
µαξιλάρι για να εκφράσουν

αυτό που νιώθουν καλύτερα. Για

παράδειγµα, δείχνοντας την ευτυχία τα παιδιά γελούν, πηδούν,
αγκαλιάζουν το µαξιλάρι ή το πετάνε στον αέρα.



Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, το ένα µετά το άλλο. Ο
εκπαιδευτικός αποσύρεται από τη διαδικασία, ενώ κάθε παιδί
υποδύεται ένα ρόλο διαφορετικό ανάλογα µε τα συναισθήµατα που το
διακατέχουν.

Για παράδειγµα:
•

Λύπη: Σφίγγει το µαξιλάρι πάνω του, κρύβει το πρόσωπό του µέσα σε
αυτό και υποδύεται πως κλαίει.

•

Οργή: Χτυπά το µαξιλάρι σαν να ήταν σάκος του µποξ, πατάει µε
δύναµη πάνω του ή χαµηλόφωνα τσιρίζει εναντίον του.

•

Φόβος: Προστατεύει το µαξιλάρι, το κρατά ψηλά, µπροστά από το
πρόσωπό του ή το σώµα του, ενώ το πρόσωπό του έχει πάρει µία
έκφραση φόβου.

•

Ντροπή: Κρύβει το πρόσωπό του µέσα στο µαξιλάρι, χαµηλώνει τα
µάτια του.

•

Άλλα

συναισθήµατα

(όπως

πόνο,

απόγνωση,

άγχος,

αδικία,

απελπισία, νοσταλγία, ενοχή, µοναξιά, καχυποψία, ένταση, ελπίδα):
Συναισθήµατα, τα οποία µπορούν να εκφραστούν µέσα από την
παντοµίµα: Μερικά παιδιά υποδύονται πως είναι κουρασµένα, ήσυχα,
χαλαρά, εκνευρισµένα, σοβαρά, άρρωστα, πως έχουν αµφιβολίες, πως
δεν καταλαβαίνουν τι συµβαίνει γύρω τους, πως είναι πανικόβλητα,
απογοητευµένα, έκπληκτα ή ερωτευµένα.



Τέλος, όταν η δραστηριότητα ολοκληρωθεί, µπορούν όλα µαζί τα
παιδιά, να περιπλανηθούν στο χώρο και να πετάξουν το «µαξιλάρι–
συνεργάτη» στη µέση του κύκλου.
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2. Καταιγισµός ιδεών
Ηλικία:

Από 8 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Χαρτί

του

µέτρου

ή

πίνακας
Εικόνες από περιοδικά,
Κόλλα,
Ψαλίδι
Χρόνος:

Περίπου 20 λεπτά

Στόχος: Να µπορέσουν τα παιδιά να εκθέσουν και να µοιραστούν σε ένα
πρωτογενές επίπεδο τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήµατα που τους
φέρνει στο µυαλό η λέξη απώλεια. Να διερευνήσουν τις ήδη προϋπάρχουσες
γνώσεις που έχουν τα παιδιά για τα θέµατα της Απώλειας. Τα παιδιά
εισάγονται στο θέµα ενώ δίνεται η ευκαιρία τόσο σ’ αυτά όσο και στον
εκπαιδευτικό να ακούσουν και να µοιραστούν ένα µεγάλο αριθµό σκέψεων σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν τη λέξη ΑΠΩΛΕΙΑ,
την οποία γράφει στο χαρτί του µέτρου ή στον πίνακα. Και ρωτάει: Τι
σας έρχεται στο µυαλό(άµεση αντίδραση, χωρίς να µπουν στη
διαδικασία να επεξεργαστούν τις ιδέες τους παραπάνω).



Τα παιδιά λένε οποιαδήποτε λέξη ή φράση και ο εκπαιδευτικός τα
καταγράφει στον πίνακα. Αναφέρει στα παιδιά πως δεν υπάρχει σωστό
ή λάθος και όλες οι σκέψεις, οι ιδέες και οι απόψεις είναι σεβαστές.



Στη συνέχεια αυτής της δραστηριότητας κάθονται στο µαγικό κύκλο και
επεξεργάζονται όλα αυτά που έγραψαν ή είπαν στον καταιγισµό. Μέσα
από την κουβέντα που ακολουθεί οι αρχικές σκέψεις επεκτείνονται και
γενικεύονται.
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Φωτογραφία από τον καταιγισµό ιδεών στον πίνακα του 6ου ∆.Σ.
Θεσσαλονίκης. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός Παναγιώτα Γκρήτζαλη
κατέγραψε τις λέξεις τις οποίες τα παιδιά συνδέουν µε τη λέξη
«απώλεια»

Η Κέλη και η Ραφαέλα, από το 81ο ∆.Σ. Θεσσαλονίκης, µε υπεύθυνη
εκπαιδευτικό την Μαρία Ιορδανίδου, γράφουν σε κόλες χαρτιού τι σηµαίνει γι
αυτές η λέξη «απώλεια»
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Παραλλαγή:
Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε οµάδες και αυτά µε εικόνες από
περιοδικά, κολλούν ανά οµάδες, σε ένα χαρτόνι «Τι σηµαίνει για αυτούς
απώλεια». Τους εξηγεί ότι τα σύµβολα – εικόνες πρέπει να είναι περιεκτικά και
ουσιώδη.
Η κάθε οµάδα παρουσιάζει το δηµιούργηµά τους στην ολοµέλεια της τάξης.

3. Αφόρµηση από εικόνα
Ηλικία:

Από 8 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Εικόνα: Η ‘Κραυγή’ του Munch
ή οποιαδήποτε άλλη εικόνα µε
θέµα την Απώλεια

Χρόνος:

Περίπου 20 λεπτά

Στόχος: Η απόγνωση που εµποδίζει τη σκέψη, την πιο απλή ενέργεια, το
όποιο συναίσθηµα και µετατρέπεται σε έναν ανελέητο εσωτερικό οδυρµό που
παραλύει την όποια επιθυµία ζωής αποτυπώνεται στον καµβά µε δραµατικό
τρόπο και το παιδί, µέσω της εικαστικής τέχνης, παρακινείται να τα
παρατηρήσει, να τα ερµηνεύσει και να τα εκφράσει.
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Η "Κραυγή" του Munch

Αν κάποιος δει τον περίφηµο πίνακα ζωγραφικής
«Κραυγή», του Munch, έχει την πλήρη εικόνα του πώς
θα µπορούσε να ζωγραφιστεί η κατάθλιψη ή το πένθος.

∆ιαδικασία:


Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν προσεκτικά
την εικόνα και απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις που τους θέτει:

9 Περιγράψτε τον πίνακα.
9 ∆ηλώστε το χρόνο και τον τόπο.
9 Περιγράψτε το πρόσωπο(εξωτερική εµφάνιση – εσωτερική κατάσταση).
9 Τι µπορούµε να µάθουµε για αυτό το πρόσωπο;
9 (Πεποιθήσεις- ανάγκες-σκέψεις-προσδοκίες-διλήµµατα-φόβους)
9 Ποιες είναι οι εµπειρίες του άραγε;
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9 Πιστεύει στον εαυτό του;
9 Οι σχέσεις του µε τους άλλους(υπάρχουν φίλοι ή άλλου είδους
σχέσεις);
9 Σε ποιους στηρίζεται;
9 Ποια συναισθήµατα βιώνει; Ονοµατίστε τα.
9 Τι περιµένει;
9 Φανταστείτε ότι ο πίνακας είναι µια παγωµένη εικόνα. Αναφέρεται τι
έγινε πριν και τι θα γίνει µετά.

4. Οι σταγονίτσες
Ηλικία:

Από 5 έως 8 ετών

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Σειρά εικόνων:
«Οι σταγονίτσες»,
Μουσική

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Στόχος: Τα µικρά παιδιά, µέσα από την κίνηση και τη ζωγραφιά κατανοούν
καλύτερα τον κύκλο της ζωής, συνδυάζοντας ερεθίσµατα από πολλές
αισθήσεις. Μαθαίνουν να εκφράζονται µέσα από το σώµα τους, ως σύνολο και
κατανοούν ότι οι µορφολογικοί µετασχηµατισµοί, στην πορεία µιας «ζωής»,
αποτελούν αναπόσπαστα

νοµοτελειακά κοµµάτια ενός συνόλου και ότι η

αλλαγή είναι µέρος της εξέλιξης, ακόµη κι αν, στη νέα κατάσταση, η µορφή έχει
αλλάξει εντελώς.
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να ακούσουν ένα µουσικό
κοµµάτι και, ακολουθώντας τα παιδιά τη µουσική, µεταµορφώνονται σε
σταγονίτσες, που ξεκινούν το ταξίδι της ζωής τους, όπως δείχνουν και
οι εικόνες, γίνονται πολλά σύννεφα, χορεύουν στον ουρανό, στη
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συνέχεια στροβιλίζουν στον αέρα, αγγίζουν το χώµα, κυλάνε προς το
άγνωστο και …. φτάνουν στη θάλασσα για να ξαναγίνουν ίσως
σταγόνες…


Ακούγοντας την ίδια µουσική µπορούν, κατά οµάδες, να βάψουν τις
εικόνες από την ιστορία µε τις σταγόνες και να περιγράψουν λεκτικά
πώς ένιωσαν τα ίδια σε κάθε στάδιο της «σταγονένιας» ζωής τους.

Η «ζωή της σταγόνας» από τον Ιωάννη Κουρουτσαλάκη
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«Σταγονένιες» ζωές στο 31ο ∆.Σ. Θεσσαλονίκης, υπό την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών Αφροδίτης Ιωάννου και ∆έσποινας Ξανθάκη: Ο χορός στο σύννεφο
(αριστερά) και το κύλισµα των «σταγόνων» προς τη «θάλασσα» (δεξιά).

5. Ο κύκλος της ζωής

Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Εικόνες από περιοδικά,
Λευκά χαρτιά &
µαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν καλύτερα τα παιδιά τον
κύκλο ζωής, τη γέννηση και

το θάνατο της φύσης, τις αλλαγές που

συντελούνται σ’ αυτήν και σε όλα τα πλάσµατά της. Η φύση και οι αλλαγές
που συντελούνται σ’ αυτήν στον ετήσιο κύκλο προσφέρεται για να
παρατηρήσει κανείς ότι τα πάντα υπόκεινται σε µια διαρκή µεταβολή. Έτσι,
θα ήταν αρκετά εποικοδοµητικό από την άποψη αυτή, να παρατηρήσουν, ο
εκπαιδευτικός µαζί µε τα παιδιά, τη φύση στο πέρασµα ενός έτους και να
συζητήσουν µαζί τους τις αλλαγές αυτές.
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∆ιαδικασία:



Επιδιώκεται από τον εκπαιδευτικό συζήτηση, παρουσιάζοντας εικόνες
του κύκλου ζωής γενικότερα της φύσης, όπου ανακαλύπτουν την
ατέρµονη διαδοχή φάσεων στη ζωή µας. Αναφέρονται στον κύκλο της
ζωής των ζώων, των φυτών, των εντόµων, τη διαδοχή της µέρας µε τη
νύχτα, στις φάσεις της σελήνης, στην αρχή και στο τέλος των
διακοπών, τη διαδοχή των εποχών και την εναλλαγή της λιακάδας µε
τη συννεφιά, τη βροχή, την καταιγίδα, το ουράνιο τόξο, τη σταδιακή
ανάπτυξη του ανθρώπου µέχρι τον θάνατο…



Μέσα στην τάξη, µπορεί να φυτέψουν ένα φυτό. Κάθε 2-3 µέρες, θα
αφιερώνουν λίγο χρόνο παρατηρώντας το και συζητώντας τις αλλαγές
που υφίστανται. Το σηµαντικό σε αυτή τη διαδικασία είναι να
διαπιστώσουν

τα

παιδιά

ότι

όπως

τα

φυτά

µεγαλώνουν,

αναπτύσσονται και τελικά µαραίνονται και πεθαίνουν έτσι συµβαίνει και
µε τους ανθρώπους.


Σχεδιάζει ο εκπαιδευτικός στο χαρτόνι µεγάλους κύκλους. Το κάθε
παιδί παίρνει το δικό
του

κύκλο.

Τους

χωρίζουµε σε τέσσερα
ίσα µέρη. Εκεί το κάθε
παιδί

ζωγραφίζει

στάδια

της

τα

ζωής:

γέννηση,

εξέλιξη,

γηρατειά,

θάνατος,

σύµφωνα µ’ αυτά που
αποκόµισαν από τη
συζήτηση

και

αντιλαµβάνεται
καθένα.
Ο «κύκλος της ζωής» σχεδιασµένος
από µαθήτρια του 31ου ∆.Σ.
Θεσσαλονίκης

το
το
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Η τάξη του 4ου ∆.Σ. Θεσσαλονίκης «ποζάρει» µπροστά στα έργα των
οµάδων µε τις αλλαγές στα δέντρα και τη φύση, κατά τις τέσσερεις
εποχές του χρόνου

Παραλλαγή:


Ο εκπαιδευτικός διαβάζει στην τάξη ένα βιβλίο µε εικόνες, που αφορά
τον κύκλο του χρόνου.



Κατόπιν τα παιδιά, χωρισµένα σε οµάδες, προσπαθούν να σκεφτούν
και να γράψουν, ποιοι αποχωρισµοί και ποιοι νέοι ερχοµοί υπάρχουν
στη φύση. Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν τον κατάλογό τους, ο
εκπαιδευτικός συµπληρώνει και απαντά στα ερωτήµατα των παιδιών
και αναφέρει πιθανά παραδείγµατα, όπως:

9

Υπάρχουν έντοµα που ζουν µόνο για ένα χρόνο. Οι νύµφες τους
ξεχειµωνιάζουν και ξετρυπώνουν στην αρχή του νέου χρόνου.

9

Ένα είδος εντόµου, η λιβελούλα, ζει µόνο είκοσι τέσσερεις ώρες.

9

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα η φύση δείχνει νεκρή σε πολλά σηµεία.

9

Τα δέντρα αποχωρίζονται τα φύλλα τους το χειµώνα. Αυτά πεθαίνουν και
σαπίζουν µέσα στη γη, για να δώσουν τροφή στο δέντρο καθώς λιώνουν.

9

Ο χρόνος τελειώνει και ένας νέος έρχεται. Οι άνθρωποι το γιορτάζουν µε
πολύ χαρά και θόρυβο. Γιατί άραγε;

9

Στη συνέχεια αρχίζει να µεγαλώνει ο νέος χρόνος, εµφανίζονται τα πρώτα
λουλούδια και φύλλα.
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6. Οι τέσσερις τοίχοι
(∆ραστηριότητα των Μελίνας Βλαχοπούλου και Ανδρέα Τσούνη)
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Οµαδικά

Υλικά:

Τέσσερις εικόνες µε
σαφή περιγραφή

Χρόνος:

Περίπου 20 λεπτά

Σκοπός: Να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι πιο εύκολο
συχνά είναι να µιλήσουν για δύσκολα θέµατα όταν αντιλαµβάνονται ότι
δεν είναι µόνα τους µ’ αυτές τις σκέψεις και τα αισθήµατα τους.
∆ιαδικασία:



Τα παιδιά στέκονται στη µέση της τάξης. Ο εκπαιδευτικός έχει κρεµάσει
τέσσερα φύλλα χαρτί στους τέσσερις τοίχους της τάξης. Στον ένα είναι
σχεδιασµένη µια γροθιά µε τον αντίχειρα υψωµένο, που σηµαίνει: "Ναι,
είναι

σωστό".

Στο

ζωγραφισµένη
αντίχειρα

στραµµένο

προς

τα

κάτω,

δεύτερο
µια

γροθιά

είναι
µε

τον

που

σηµαίνει: Όχι, δεν είναι σωστό". Αυτές οι δυο
ζωγραφιές είναι τοποθετηµένες αντικριστά.
Οι δυο άλλες εικόνες στους άλλους δυο τοίχους
δείχνουν η µία ένα χαµογελαστό πρόσωπο κι η άλλη
ένα πρόσωπο κλαµένο. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τις
εικόνες στα παιδιά, κι αυτά, µε τη σειρά τους, πρέπει να δείξουν ότι
κατάλαβαν τι σηµαίνει κάθε εικόνα.



Στη συνέχεια, ρωτάει τα παιδιά διάφορα πράγµατα, κι αυτά πηγαίνουν
στον αντίστοιχο τοίχο, ανάλογα µε την απάντηση που αντιστοιχεί σ’
αυτό που ακούν. Εκεί εξηγούν το καθένα χωριστά γιατί διάλεξαν τη
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συγκεκριµένη εικόνα. Στη συνέχεια πηγαίνουν στη µέση της τάξης για
να ξαναρχίσουν.
Οι φράσεις θα µπορούσαν να µοιάζουν µε τις παρακάτω:
•

Πώς σου φαίνεται, όταν πηγαίνεις στη γιαγιά για επίσκεψη;

•

Πώς σου φαίνεται, όταν φεύγεις απ’ το σπίτι της γιαγιάς;

•

Υπάρχουν για σένα καλά και κακά αισθήµατα;

•

Επιτρέπεται σ’ ένα αγόρι να κλαίει όπως κλαίει κι ένα κορίτσι;

•

Πώς νιώθεις, όταν πεθαίνει ένα κοντινό σου πρόσωπο;

7. Ζωγραφίζοντας το συναίσθηµα µε χρώµα
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Φωτοτυπία µε κύκλους
Χαρτί λευκό
Μαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά σε µια απώλεια, οποιασδήποτε
µορφής, πόσο χώρο καταλαµβάνει το κάθε συναίσθηµα µέσα τους και ότι όλα
τα συναισθήµατα είναι φυσιολογικά και αποδεκτά.
∆ιαδικασία:


Ο εκπαιδευτικός µοιράζει στα παιδιά µία φωτοτυπία, η οποία έχει
πάνω σχεδιασµένους ίσους κύκλους.



Παροτρύνει τα παιδιά να βάψουν τους κύκλους µε διάφορα χρώµατα
αντιπροσωπευτικά για τα ίδια, στο συναίσθηµα που νιώθουν όταν
χάσουν κάτι αγαπηµένο, βάζοντας κάτω από τον κύκλο και το όνοµα
του συναισθήµατος.



Σε δεύτερο επίπεδο, ο εκπαιδευτικός, αφού τα παιδιά ζωγραφίσουν και
ονοµάσουν τα συναισθήµατα, τους ενθαρρύνει να σχεδιάσουν ένα Χ
πάνω από τον κύκλο, του οποίου το συναίσθηµα θέλουν να κρύψουν
και να µη το βλέπουν οι άλλοι γύρω τους.
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.

Παιδιά του 81ου ∆.Σ. ζωγράφισαν τα συναισθήµατά τους και
«επέλεξαν» να διαγράψουν τη µοναξιά και το φόβο



Ο εκπαιδευτικός συζητά µε τα παιδιά ότι όλα τα συναισθήµατα, τα
οποία είναι πολύ φυσιολογικά, εκφράζουν και δείχνουν τη θλίψη που
αισθάνονται και δεν πρέπει να ντρέπονται γι΄αυτά.

Παραλλαγή:



Ο εκπαιδευτικός µοιράζει στα παιδιά ένα άσπρο χαρτί και τους
παροτρύνει να σχεδιάσουν έναν κύκλο. Καταγράφουν -έξω από τον
κύκλο τα συναισθήµατα που ένοιωσαν τα ίδια σε µια απώλεια και δίπλα
σχηµατίζουν ένα µικρό άδειο τετραγωνάκι.

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ: Μέρος ΙΙ: ∆ραστηριότητες

Συγγραφή – Επιµέλεια: Σοφία Χατζηνικολάου

Χωρίζουν τον κύκλο, σε



τόσα

κοµµάτια

(όχι

απαραίτητα ίσα) όσα και τα
συναισθήµατα
ένοιωσαν,
απώλεια

που

µετά από την
τους,

και

τα

βάφουν µε χρώµατα που
θεωρούν κατάλληλα να τα
αποδώσουν. Με αυτόν τον
τρόπο

κατανοούν

πόσο

χώρο καταλαµβάνει µέσα
τους το κάθε συναίσθηµα.
Επίσης τα κουτάκια, δίπλα



από τα ονόµατα των συναισθηµάτων, τα ονοµατίζουν και τα βάφουν µε
τα χρώµατα που συµπλήρωσαν στον κύκλο.

8. Κάρτες συναισθηµάτων
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Χαρτί λευκό
Μαρκαδόρους

Χρόνος:
Σκοπός:

Να

Περίπου 45 λεπτά

µπορέσουν

τα

παιδιά

να

επικοινωνήσουν

χωρίς

να

χρησιµοποιήσουν λέξεις όπως, για παράδειγµα, συµβαίνει όταν κάποιος δε
νιώθει καλά αλλά δεν είναι σε θέση ή δυσκολεύεται να εκφράσει ακριβώς πώς
νιώθει και να δείξει τα πραγµατικά του συναισθήµατα.
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∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να σχεδιάσουν πάνω σε χαρτί
λευκό (κάρτες Συναισθηµάτων) µερικά απλά προσωπάκια που να
δείχνουν διαφορετικά συναισθήµατα και να τα χρωµατίσουν µε
ξυλοµπογιές ή µαρκαδόρους. Η δραστηριότητα αυτή λειτουργεί ακόµη
καλύτερα όταν τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν
έναν καθρέφτη ή όταν δουλεύουν σε ζευγάρια και το ένα από τα δύο
παιδιά αναλαµβάνει να εκφράσει κάποιο συναίσθηµα µέσα από µία
γκριµάτσα που κάνει, ενώ το άλλο σχεδιάζει το πορτρέτο του. Τα
παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να γράφουν, µπορούν ακόµα και να
καταγράψουν τα συναισθήµατά τους, τα οποία απεικονίζονται µέσα
από το πορτρέτο που σχεδίασαν και χρωµάτισαν.
Αυτές οι «Κάρτες Συναισθηµάτων» αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα
κυρίως στην περίπτωση των παιδιών που ακόµη δεν είναι σε θέση να
εκφραστούν εξαιτίας του ότι είναι ακόµη πολύ µικρά ή µιλούν µία άλλη
γλώσσα,

να

αναγνωρίσουν

και

να

εκφράσουν

διαφορετικά

συναισθήµατα.



Ο εκπαιδευτικός µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά µε διάφορα σενάρια
από αληθοφανή περιστατικά, για να εκφραστούν καλύτερα:

Για παράδειγµα:
Μια φορά ήθελα να πάω να κολυµπήσω αµέσως µετά το σχολείο. Ήταν µια
ηλιόλουστη µέρα και οι φίλοι µου µε περίµεναν. Η δασκάλα µου όµως µε
κάλεσε και µου ζήτησε να µείνω µετά το µάθηµα για να τη βοηθήσω να
τοποθετήσει µερικά βιβλία. Της είπα πως θα το έκανα µετά χαράς.
Ή:
Οι γονείς µου βρίσκονταν σε ένα πάρτι µε τον εργοδότη του πατέρα µου. Ο
εργοδότης του πατέρα µου, κατά λάθος, έσπασε ένα ποτήρι και κόκκινο κρασί
χύθηκε στο καινούριο φόρεµα της µαµάς µου, που τόσο πολύ της άρεσε.
Η µητέρα µου αµέσως είπε πως δεν την πείραζε και πως δεν ήταν τίποτα
σοβαρό.
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Τα παιδιά µπορούν να δείχνουν, µε τη βοήθεια των καρτών τους, τι ήταν
αυτό που «πραγµατικά» οι χαρακτήρες αυτοί αισθάνθηκαν και τι ήταν αυτό
που άφησαν να φανεί προς τα έξω.
Υπόδειξη:

Η άσκηση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε πολλές ενδιαφέρουσες

συζητήσεις και να βοηθήσει ώστε να αυξηθεί η ευαισθησία αυτών που
συµµετέχουν, τόσο απέναντι στα προσωπικά τους συναισθήµατα, όσο και
απέναντι στα συναισθήµατα των άλλων.

9. Η Κυλιόµενη ιστορία µας
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Λευκά χαρτιά
Μαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Να αναπτύσσουν τα παιδιά τη φαντασία και την αφηγηµατική
ικανότητα τους και να κατανοήσουν µέσα από προσωπικό βίωµα τον κύκλο
της ζωής.
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά, µέσα στο µαγικό κύκλο, να
ξεκινήσουν να διηγούνται µέσα από µια φανταστική ιστορία, που
επινοούν εκείνη τη στιγµή, τον «κύκλο της ζωής» ενός ήρωα που τα
ίδια θα επιλέξουν (ζώο, φυτό, άνθρωπος). Κάθε παιδί αναφέρει µια
πρόταση, την οποία τη συνεχίζει το άλλο παιδί. Το τελευταίο παιδί
δίνει και ένα τέλος στην ιστορία τους.



Το κάθε παιδί σε µια λευκή κόλλα ζωγραφίζει κάτι από το θέµα της
πρότασής του. Βρίσκουν έναν τίτλο για την ιστορία τους και
εικονογραφούν και τα εξώφυλλα του παραµυθιού της τάξης τους.
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Παραλλαγή:
Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε οµάδες, όπου ζωγραφίζουν
τον τίτλο της ιστορίας τους µε τη λέξη ΑΝΤΙΟ. Κάθε οµάδα γράφει
τη δική της ιστορία, µε την κοινή «σύµβαση» να τελειώνει µε ένα
ΑΝΤΙΟ.

Οµάδα παιδιών στο 31ο ∆.Σ., µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
Αφροδίτης Ιωάννου και ∆έσποινας Ξανθάκη, «γράφουν» τη δική τους
ιστορία µε την κοινή σύµβαση να τελειώνει µε τη λέξη ΑΝΤΙΟ.
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10. Αν η απώλεια ήταν…………….

Ηλικία:

Από 5 έως 8 ετών

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Λευκά χαρτιά
Μαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Στόχος: Τα παιδιά κατανοούν τις επιδράσεις των συναισθηµάτων στον τρόπο
που «βλέπουν» τα πράγµατα, έτσι ώστε να ταυτίζονται – έστω και ευκαιριακά –
οι µορφές µε σκέψεις και συναισθήµατα. Επειδή η ανάλυση και η κατανόηση
των µορφών είναι ευκολότερη από την κατανόηση των συναισθηµάτων, γίνεται
εργαλείο ψυχικής ανάλυσης. Ο συµβολισµός - ψυχική λειτουργία αλλά και
εικαστικό µέσο- εφαρµόζεται αυθόρµητα από τα ίδια τα παιδιά και τα βοηθά να
κατανοήσουν τις αντιδράσεις τους.
∆ιαδικασία:



Με αφορµή την απώλεια ενός χαρταετού στον ουρανό, γίνεται από τον
εκπαιδευτικό και η πρώτη προσέγγιση της έννοιας της απώλειας:
•

Mιλούν τα παιδιά για τα συναισθήµατά τους όταν χάνουν κάτι
που αγαπούν πολύ (λύπη, στενοχώρια, µοναξιά, µόνη µες
στο κρύο…).

•

Στη συνέχεια διαλέγουν και ζωγραφίζουν την απώλεια µε τα
χρώµατα που της ταιριάζουν (µαύρο, καφέ, µωβ, µπλε,
πράσινο).

•

Ενθαρρύνονται να ζωγραφίσουν πως αν η απώλεια ήταν:

Μερικές προτάσεις-υποθέσεις:
-Μια κοπέλα, τι χρώµα θα έβαφες το φουστάνι της; Ζωγράφισε την κοπέλα
και βάλε στο πρόσωπό της χαµόγελο ή όχι και αιτιολόγησέ το.
-Αν η απώλεια ήταν χρώµα, λουλούδι, ζώο, ουρανός, καιρός, δωµάτιο, τοπίο
κ.λ.π
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Ακολουθούν παραδείγµατα απαντήσεων από παιδιά, τα οποία πήραν µέρος
σ’ αυτή τη δραστηριότητα:
-Αν η απώλεια ήταν Ζώο, θα ήταν :
νυχτερίδα, καρχαρίας, ψαράκι ή
κουνελάκι ή περιστέρι…
-Λουλούδι, θα ήταν πασχαλιά γιατί είναι
µωβ, ή παπαρούνα γιατί τη βρήκαν στο
τάφο του Χριστού ή µαύρη τουλίπα…
-Τραγούδι, Ο Χάρος βγήκε παγανιά,
Γιατί µου έφυγες µικρό µου αγγελούδι…
-Καιρός, θα ήταν ασφαλώς βροχή,
καταιγίδα, συννεφιά, κεραυνός…
-Εποχή,

θα

ήταν

χειµώνας

ή

φθινόπωρο…
-Έντοµο, σκορπιός, σκουλήκι, σαρανταποδαρούσα…
-Παιγνίδι, επιτραπέζιο γκρινιάρη, υπαίθριο ο χαρταετός ή το µπαλόνι
-Φαγητό, φασολάδα ή φακή…
-Γλυκό, θα ήταν πικρή σοκολάτα…
-Επάγγελµα, νεκροθάφτης, κρεοπώλης…
-∆ωµάτιο, σκοτεινό, κρύο µε λίγα έπιπλα….

11. Κάτι που έχασα κάποτε
(∆ραστηριότητα της Αγγελικής Αβερεκιάδου)
Ηλικία:

Από 5 και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

Χαρτί Α4
Μολύβι

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά
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Σκοπός: Μέσω της γραπτής έκφρασης τα παιδιά συνειδητοποιούν και
καταγράφουν τα στάδια του πένθους και τις συνέπειες που είχε µια σηµαντική
απώλεια στη ζωή τους.
∆ιαδικασία:
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να γράψουν:


Κάτι που έχασα κάποτε ήταν….



Τι κάνατε όταν συνέβη…



Πώς νιώσατε τότε..



Σε ποιον απευθυνθήκατε…



Ποιος σας βοήθησε και σας συµπαραστάθηκε…



Τώρα πώς νιώθετε..



Πώς έχουν αλλάξει τα συναισθήµατά σας…



Αυτό που είχατε χάσει το ξαναβρήκατε; Αν ναι, πώς νιώσατε;



Τι µπορώ να χάσω, αν χάσω κάτι….



Οι άνθρωποι που θα µε βοηθήσουν είναι….



Τι µπορώ να κάνω για να βοηθήσω κάποιον σ΄ αυτή τη θέση..

1η Παραλλαγή :
Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει δύο κύκλους στον πίνακα και τα παιδιά
σηκώνονται και γράφουν:
Πώς νιώθω όταν:
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ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΩ

2η Παραλλαγή :
Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να γράψουν µια φανταστική
ιστορία, όπως:
Μια ανοιξιάτικη µέρα αποφάσισα να πάω µε το ποδήλατό µου στο
δάσος. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι δεν ήταν στο µέρος όπου συνήθιζα να
το αφήνω. Το ποδήλατό µου έλειπε!! Το πολυαγαπηµένο µου ποδήλατο
δεν υπήρχε εκεί που το άφησα. Έψαξα παντού, µα δεν το βρήκα….
Τότε……

12. Συναντήσεις και Αποχαιρετισµοί
(∆ραστηριότητα της Γκρήτζαλη Παναγιώτας)
Ηλικία:

Από 5 και πάνω

Αριθµός:

Σε ζεύγη

Υλικά:

∆ιάφορα είδη µουσικής

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Τα παιδιά να µάθουν, µέσω της εµπειρίας και του χρόνου, να
εξοικειώνονται στη σκέψη ότι µπορούν να αποχωριστούν πρόσωπα,
πράγµατα, επιθυµίες και ελπίδες. Επιπλέον µαθαίνουν να προσπαθούν
να παρατηρούν αποχωρισµούς στη ζωή τους.
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∆ιαδικασία:


Χωρίζονται τα παιδιά σε ζευγάρια και ακούγοντας µουσική κινούνται
ελεύθερα στο χώρο.



Με κάποιο σύνθηµα που επινοεί ο εκπαιδευτικός σταµατούν, ψάχνουν
το ζευγάρι τους και εκτελούν τις οδηγίες που τους δίνει ο εκπαιδευτικός:

-Πλησιάστε και χαιρετήστε το/τη φίλο/η, θα τον ξαναβρείτε αύριο στο σχολείο.
-Πλησιάστε και χαιρετήστε το/τη

φίλο/η, θα τον ξαναβρείτε το επόµενο

καλοκαίρι.
-Πλησιάστε και χαιρετήστε το/τη φίλο/η, θα κάνει ένα µακρύ ταξίδι και θα τον
ξαναδείτε σε δύο χρόνια.
-Πλησιάστε και χαιρετήστε το/τη φίλο/η, φεύγει σε άλλη χώρα και δεν ξέρετε
πότε θα τον ξαναδείτε και αν τον ξαναδείτε.
-Ξαναβρίσκουµε τον αγαπηµένο µας φίλο που έχει µετακοµίσει πριν πολλά
χρόνια σε άλλη πόλη.
-Συναντάτε στο σταθµό τον πατέρα ή τη µητέρα σας που έλειπε σε ένα µακρινό
ταξίδι.
Παραλλαγή
(∆ραστηριότητα της Μελίνας Βλαχοπούλου και του Ανδρέα Τσούνη)



Τα παιδιά κάθονται στο µαγικό κύκλο και ο εκπαιδευτικός τους
παροτρύνει να σκεφτούν πότε θύµωσαν ή λυπήθηκαν πολύ, επειδή
έπρεπε να αποχωριστούν κάτι. Αν τα παιδιά δυσκολεύονται, θα
µπορούσε να τα αναφέρει ένα συγκεκριµένο σενάριο: «Κάποιο παιδάκι
χθες θύµωσε, επειδή η µητέρα του τον πήρε µαζί της γιατί έπρεπε να
πάνε µια επίσκεψη, χωρίζοντάς τον από το φίλο του. Περνούσαν
ωραία, βρισκόντουσαν στη µέση του παιχνιδιού τους και ήθελαν να το
τελειώσουν».
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Κουβεντιάζοντας για απώλειες στο «µαγικό κύκλο»
µε τα παιδιά της ∆΄ Τάξης του 61ου ∆.Σ.
Θεσσαλονίκης.


Προτρέπει τα παιδιά να µπουν στη θέση του παιδιού, να αναπτύξουν
το αίσθηµα της ενσυναίσθησης, και να σκεφτούν πώς νιώθουν σε
τέτοιες καταστάσεις και πώς µπορούν να τις χειριστούν.

Υπόδειξη: Εδώ δεν πρέπει να εστιαστεί η δραστηριότητα αυτή, στο να
σκεφτούν όλοι µαζί πώς θα µπορούσε το παιδί να πείσει τη µητέρα του να
του επιτρέψει να παίξει κι άλλο µε το φίλο του. Σκοπός είναι να καταλάβει
το παιδί ότι, όταν νιώθει ένα δυσάρεστο συναίσθηµα, µπορεί να το
διαχειριστεί. Έτσι, αυξάνει η ανοχή του στη στέρηση που επιφέρει ο
αποχωρισµός, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να µπορούν ευκολότερα να
βιώσουν και να δεχτούν δυσάρεστα συναισθήµατα και να κατανοήσουν ότι
και αυτά τα συναισθήµατα είναι µέρος της ζωής. Και ακόµη να βεβαιωθούν
ότι, όσο και αν πονούν, τελικά, και αυτά τα συναισθήµατα κάποια στιγµή
περνούν.
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13. Το λυπόµετρο
( ∆ραστηριότητα της Ιωάννου Αφροδίτης)

Σκοπός:

Να

Ηλικία:

Από 8 και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

∆ιάφορα είδη µουσικής

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

κατανοήσουν

τα

παιδιά

τη

διαβάθµιση

των

έντονων

συναισθηµάτων και να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση.
∆ιαδικασία:


Παίζουν το παιχνίδι του «λυπόµετρου». Ο εκπαιδευτικός µοιράζει στα
παιδιά από ένα χαρτί που έχει ζωγραφισµένα 10

θερµόµετρα –

λυπόµετρα µε µεγαλύτερη διαβάθµιση το 10 και τους ζητά να βάψουν
το «ύψος» της λύπης τους ανάλογα µε αυτό που ακούνε ότι υποθετικά
συµβαίνει στους ίδιους.
Οι καταστάσεις, ανάλογα µε την ηλικία τους, ενδεικτικά µπορεί να είναι:
1.

Λαχταρούσες ένα παγωτό. Η µαµά σου πήρε ένα χωνάκι
µε δυο µεγάλες µπάλες σοκολάτα και βανίλια. Όταν όµως
ήσουν έτοιµος να το δοκιµάσεις παραπατάς και παφ!! Σου
πέφτει το παγωτό …στο πεζοδρόµιο.

2.

Πηγαίνεις στο σχολείο µε µια ολοκαίνουργια σβήστρα, η
οποία όµως «κάνει φτερά» µόλις γυρνάς το κεφάλι σου.

3.

Η γιαγιά στο πανηγύρι σου αγόρασε ένα καταπληκτικό
κοµπιουτεράκι-ρολόι-ξυπνητήρι. Το παίρνεις µαζί σου στο
σχολείο για να το δείξεις στους φίλους σου…και φυσικά το
ξεχνάς κάτω από το θρανίο σου. Οι πιθανότητες να το
ξαναβρείς είναι 50-50, γιατί στην αίθουσά σας φιλοξενείται
και το …ολοήµερο!
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Είσαι καλεσµένος σε ένα πάρτι γενεθλίων, όµως ξαφνικά ο
µικρός σου αδερφός ανεβάζει πυρετό και η µαµά δεν
µπορεί να σε πάει στο πάρτι, ούτε και κανείς άλλος.

5.

Ο διπλανός σου στο θρανίο είναι πολύ ανήσυχος και
στεναχωρηµένος γιατί έχασε το γατάκι του. ∆εν ξέρει που
βρίσκεται και φοβάται µήπως χαθεί για πάντα και δεν το
ξαναδεί.

6.

Ο καλύτερός σου φίλος πρέπει να µετακοµίσει, να αλλάξει
σπίτι, γειτονιά αλλά και πόλη, γιατί ο µπαµπάς του
µετατέθηκε αλλού.

7.

Κάνοντας βόλτα µε τους συµµαθητές και το δάσκαλό σου στο
δασάκι, συναντάτε στο δρόµο που διασχίζεται ένα
σκοτωµένο ζωάκι.

8.

Μια συµµαθήτριά σου ανακοινώνει, φανερά στεναχωρηµένη,
στο µαγικό κύκλο, ότι πέθανε το κατοικίδιό του.

9.

Η µαµά και ο µπαµπάς σου µαλώνουν πολύ έντονα και ακούς
τον µπαµπά σου να λέει ότι θέλει να χωρίσουν!

10.

Ο παππούς του καλύτερού σου φίλου ….πέθανε!

Το «πονόµετρο» ή «λυπόµετρο, όπως σχεδιάστηκε από
µαθητές του 31ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
(Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ιωάννου Αφροδίτη)
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Στη

συνέχεια,

στο

µαγικό κύκλο
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συζητούνται

οι

διαφορετικές

διαβαθµίσεις του «λυπόµετρου» τόσο στις διαφορετικές καταστάσεις
που «υποθετικά» ζήσανε τα παιδιά αλλά και στις διαφορές ανάµεσά
τους.
Παραλλαγή:
Στις τέσσερις άκρες ενός χαρτιού γράφουν όλα τα παιδιά, το καθένα χωριστά,
τέσσερις σοβαρές

απώλειες που βίωσαν και δίπλα τους τοποθετούν µια

χρωµατιστή βούλα µε δακτυλοµπογιά για να δείξουν πόσο τους «πόνεσε»:
Η κόκκινη βούλα σήµαινε ότι πόνεσαν πολύ,
η κίτρινη ότι πόνεσαν αρκετά,
η πράσινη ότι πόνεσαν λίγο και
η µπλε ότι δεν πόνεσαν καθόλου.

14. Το χθες και το σήµερα
Ηλικία:

Από 8 και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

∆ιάφορα είδη κειµένων,
βιβλίων, εικόνων,
∆ιαδίκτυο,
Χαρτιά λευκά
Μαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Να γνωρίσουν τα παιδιά πολύτιµες πληροφορίες σε σχέση µε το
πένθος για το επίπεδο ζωής προηγούµενων πολιτισµών, θρησκειών,
χωρών, συνηθειών της δικής µας κουλτούρας και των άλλων λαών. Μέσα
από αυτή την προσέγγιση, τα παιδιά κατανοούν ότι η εξωτερίκευση των
συναισθηµάτων που σχετίζονται µε το πένθος, συχνά υποβοηθάται από
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θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που έχουν σκοπό να «µοιραστεί»
η θλίψη µεταξύ των συµµετεχόντων σε τελετές, που παρά τις διαφορές,
στις διάφορες κοινωνίες και θρησκείες, έχουν πολλά κοινά.
∆ιαδικασία:


Ο εκπαιδευτικός συζητά µε τα παιδιά για τις νεκρικές συνήθειες «του
χθες και του σήµερα» ( )βλέπε θεωρητικό υλικό, σελίδα 9 ) αλλά και
«του εδώ και του αλλού», για το θάνατο και τη ζωή, γνωρίζουν τι είναι
ένα µοιρολόι, αναζητούν σ’ αυτό νεκρικές συνήθειες, δείγµατα θλίψης,
πόνου, δείγµατα ελπίδας και ανακούφισης αλλά και τη συµµετοχή των
«άλλων», ακόµη και της ίδιας της φύσης, σε µια απώλεια.



Έρευνα των παιδιών για τα ταφικά έθιµα των τόπων και των χωρών
καταγωγής των παιδιών.



Γίνεται σύνδεση µε τα έθιµα και το Τελετουργικό της

Μεγάλης

Εβδοµάδας και της Ανάστασης του Χριστού. Βρίσκουν τα παιδιά
Εγκώµια και διάφορα µουσικά κοµµάτια κλασικής µουσικής ή
τραγούδια που γράφτηκαν για να θρηνήσουν απώλειες αγαπηµένων
προσώπων. Οι µέρες του Πάσχα, δίνουν την ευκαιρία για µοιρολόι.
∆ίνεται η ευκαιρία να επεξεργαστούν το µοιρολόι της Παναγίας και του
Λάζαρου. Με αφορµή το µωβ χρώµα του πένθους στο ναό και το
θρήνο των αδελφών του Λάζαρου, ο εκπαιδευτικός προτρέπει

τα

παιδιά να νιώσουν πως αισθάνονταν οι αδελφές του Λάζαρου
βλέποντάς τον νεκρό, αλλά και το πώς βίωσαν τα ίδια αν έχουν χάσει
κάτι ή κάποιον που αγαπούσαν πολύ.


Σαν κλείσιµο της δράσης δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να απεικονίσουν
µέσα από την εικαστική δηµιουργία, τον πόνο απώλειας στο πρόσωπο
της Παναγίας.
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15. Ρωτάµε τον παππού ή τη γιαγιά
Ηλικία:

Από 8 και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

Τετράδιο και µολύβι ή
µαγνητοφωνάκι συνέντευξης

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Να γνωρίσουν τα παιδιά, µέσα από αφηγήσεις ανθρώπων άλλων
γενεών και

µε διαφορετικό ιστορικό, µε τους οποίους, όµως συνδέονται

συναισθηµατικά και γενεαλογικά, εµπειρίες σοβαρών απωλειών. Επειδή τα
γεγονότα έχουν ήδη βιωθεί και η όποια αντιµετώπιση της απώλειας
παρουσιάζεται ήδη ολοκληρωµένη, ως αποτέλεσµα, όχι ως δρώµενο, τα
παιδιά ευκολότερα συµπάσχουν, κατανοούν αλλά µαθαίνουν και

τρόπους

αντιµετώπισης της θλίψης για την απώλεια, που κατακτήθηκαν από την
εµπειρία, τον χρόνο και την ωριµότητα. Η τελευταία είναι υπεύθυνη για τη
διαφορετική αξιολόγηση των καταστάσεων και της βαρύτητας που έχουν στη
ζωή µας.
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να ζητήσουν από κάποιον
ηλικιωµένο (παππού ή γιαγιά) να τους αναφέρει τις εµπειρίες του, σε
σχέση

µε

έντονες

απώλειες

που

Αναµφίβολα οι άνθρωποι µεγάλης ηλικίας

έχουν

βιώσει.

έχουν δει πολλούς

ανθρώπους να πεθαίνουν, φίλους, γνωστούς και συγγενείς και θα
έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν. Σηµαντικό µέρος της συνέντευξης
πρέπει να είναι και αν έχει αλλάξει η στάση τους απέναντι στο θάνατο
από τότε που ήταν παιδιά.


Στην τάξη το κάθε παιδί παρουσιάζει τα βασικά σηµεία από τη
συνέντευξη που πήρε από τον ηλικιωµένο και τι αποκόµισε από αυτήν
τη διαδικασία.
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∆ύο δείγµατα της «δηµοσιογραφικής καταγραφής από παιδιά του 7ου
∆.Σ. Θεσσαλονίκης, που πήραν µέρος στο πρόγραµµα

«Τα αγαπηµένα αντικείµενα της προγιαγιάς
µου…»

« Η δουλειά του παππού µου ήταν να
µπαλώνει παπούτσια»

Παραλλαγή:
Φέρνουν τα παιδιά οικογενειακές φωτογραφίες και περιγράφουν ή αφηγούνται
τα θεµατικά στιγµιότυπα ή τις αξέχαστες ευτυχισµένες ή δυστυχισµένες
στιγµές που είναι µοναδικές και διαφορετικές για το κάθε παιδί. Υπάρχουν
πάντα ευτυχισµένες αλλά και δυσάρεστες καταστάσεις στη ζωή του καθενός.

16. Πραγµατικά σενάρια ζωής
Ηλικία:

Από 10 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Χαρτί λευκό και µολύβι

Χρόνος:

Περίπου 60 λεπτά

Σκοπός: Να αναγνωρίσουν τα παιδιά δύσκολες καταστάσεις µε τις οποίες
έχουν έρθει αντιµέτωπα και να µοιραστούν την εµπειρία αυτή µε τα υπόλοιπα
παιδιά. Κυρίως, να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες του να συµπαρασταθούν σε
κάποιον που έχει βιώσει την απώλεια και να προσπαθήσουν να βρουν
τρόπους ώστε να συµπαρίστανται πιο αποτελεσµατικά.
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∆ιαδικασία:


Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να διαλέξουν τρία άτοµα µε τα
οποία θα ήθελαν να συνεργαστούν.



Στη συνέχεια, ζητά από τα παιδιά, ατοµικά, να καταγράψουν από µία
κατάσταση που τους φάνηκε δύσκολη, όταν προσπάθησαν να
συµπαρασταθούν σε κάποιον φίλο τους που είχε βιώσει κάποιο
τραυµατικό γεγονός. Εναλλακτικά, µπορούν να σκεφτούν και να
καταγράψουν παραδείγµατα, που τα ίδια ήρθαν αντιµέτωπα µε µια
τραυµατική κατάσταση, είτε πρόκειται για την απώλεια κάποιου
αγαπηµένου αντικειµένου, για την αναχώρηση ενός προσφιλούς
προσώπου, για την απώλεια του κατοικίδιου, για την απώλεια
αγαπηµένου

προσώπου

και

ένιωσαν

πως

δεν

το

έκαναν

αποτελεσµατικά.


Οι τριάδες των παιδιών συζητούν τα παραδείγµατα κι από κοινού
αποφασίζουν

ποιο,

από

τα

τρία

παραδείγµατα,

θα

το

δραµατοποιήσουν στις υπόλοιπες οµάδες.


Η κάθε οµάδα δραµατοποιεί το παράδειγµά της και κατά τη διάρκεια
της δραµατοποίησης θα υπάρχει η δυνατότητα από τα υπόλοιπα
παιδιά

να σταµατούν

σε

παγωµένη κίνηση

τους

ήρωες

του

συγκεκριµένου σεναρίου και να τους κάνουν ερωτήσεις, του τύπου:



9

-Πώς νιώθεις τώρα; Γιατί νιώθεις έτσι;

9

-Τι θα ήθελες να γίνει τώρα;

9

-Ποιος θέλεις να σε στηρίξει;

9

-Τι θα ήθελες να σου πει ;

Στο τέλος κάθε δραµατοποίησης, τα παιδιά συζητούν και δίνουν τις
δικές τους προεκτάσεις.

Υπόδειξη: Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού µπορεί να γίνει µια συζήτηση,
ώστε

να

αναδειχθούν

πιο

αποτελεσµατικοί

τρόποι

ακρόασης

και

συµπαράστασης. Συνειδητοποιούν τη δυσκολία του να συµπαρασταθείς σε
ένα άτοµο που νιώθει συναισθήµατα θλίψης και απώλειας και το κύριο θέµα
είναι να αποκοµίσουν ότι θα πρέπει να συµπεριφέρονται, να βοηθούν και να
υπερασπίζονται τα άτοµα τα οποία έχουν υποστεί απώλεια, µε τον ίδιο τρόπο
που θέλουν να είχαν φερθεί στα ίδια.
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Παραλλαγή για τα µικρά παιδιά:
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να φτιάξουν µαριονέτες ή κούκλες που να
αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους. Xρησιµοποιούν τις µαριονέτες ή τις
κούκλες για να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων σε µία πραγµατική περίπτωση
απώλειας.

17. Παίζω µε την πλαστελίνη
Ηλικία:

Από 5 έως 8 ετών

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

Πλαστελίνη σε τρία χρώµατα

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Τα παιδιά να κατανοήσουν ότι οι αλλαγές που συµβαίνουν µετά το
θάνατο δεν είναι αναστρέψιµες. Συνειδητοποιούν ότι οι αλλαγές σε αυτόν που
πεθαίνει είναι µόνιµες.
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός µοιράζει στα παιδιά πλαστελίνη, σε ίσες ποσότητες,
χρώµατα λευκό, κίτρινο και γαλάζιο. Προτρέπει τα παιδιά να τα
ανακατέψουν καλά. Τα υποδεικνύει να παρατηρήσουν τη σταδιακή
αλλαγή των χρωµάτων και πώς τα τρία χρώµατα τελικά γίνονται ένα
(πράσινο).



Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση και καταλήγουν ότι και αντίστοιχα, όταν
ο άνθρωπος πεθαίνει αλλάζει και γίνεται κάτι διαφορετικό από τα µέρη
από τα οποία αποτελούνταν. ∆εν αλλάζει όµως µόνο ο άνθρωπος που
πέθανε αλλά και αυτοί που τον αγαπάνε. Ρωτά ο εκπαιδευτικός τα
παιδιά αν µπορούν να παίξουν µε τη νέα πλαστελίνη.
Φυσικά και µπορούν! Έτσι, και αυτοί που τον αγαπάνε άλλαξαν όµως
µπορούν και πάλι να γίνουν ευτυχισµένοι!
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18. Παρακολουθούµε ταινία
Ηλικία:

Από 5 και πάνω

Αριθµός:

Οµαδικά

Υλικά:

Ταινία κινούµενων σχεδίων για τα µικρά παιδιά
Ταινία για τα µεγάλα παιδιά, από 8 ετών και
πάνω
Ταινία για τους εφήβους και τους ενήλικες

Χρόνος:

Περίπου 90 λεπτά

Στόχος: Η έβδοµη τέχνη χρησιµοποιεί την όραση, ακοή και φαντασία για να
«πείσει» το κοινό της. Όταν το κοινό αυτό είναι παιδιά, τα παρακινεί να
βιώσουν τη ζωή των ηρώων

και να αναπτύξουν

την

«ενσυναίσθηση»,

ταυτιζόµενα συχνά µαζί τους. Μέχρι σήµερα, κανένα άλλο

καλλιτεχνικό ή

πολιτιστικό µέσο δεν έδειξε να έχει τόση δύναµη διέγερσης συναισθηµάτων
και

συγκίνησης,

εποµένως

µπορεί

να

αποτελέσει

χρήσιµο

εργαλείο

κατανόησης αλλά και κρίσης καταστάσεων γύρω από την απώλεια.
∆ιαδικασία:
•

Για τα µικρά παιδιά:


Μπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία κινουµένων σχεδίων
του Disney, «Ο αδερφός µου, ο αρκούδος». Όπου δίνεται στα
παιδιά η δυνατότητα να µιλήσουν ακόµα και για το πού πάνε
αυτοί που πεθαίνουν και για τη … µετεµψύχωση.



Ο εκπαιδευτικός, µετά τη συζήτηση, ζητά από τα παιδιά να
ζωγραφίσουν τη «µετεµψύχωση» αυτού που έχασαν ή τη δική
τους όταν πια πολύ γερασµένοι θα εγκαταλείψουν αυτή τη ζωή.
Για τα µεγάλα παιδιά:

•


Μπορούν

να

παρακολουθήσουν

τις

Αποχαιρετισµοί» ή )«Η µικρή Πονέτ».

ταινίες

)«∆ύσκολοι
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Για τους έφηβους και τους ενήλικες:

•


Μπορούν να παρακολουθήσουν τις ταινίες που αναφέρθηκαν
προηγουµένως αλλά και τις ταινίες ) «Η γέφυρα για την
Τεραµπίθια», ) «Όταν έφυγε η Γκρέης», ) «Ζωή σε δύο
πράξεις».

Επεξεργασία των ταινιών µε ερωτήσεις:
Σε ένα κουτί ρίχνει ο εκπαιδευτικός ή και οι µαθητές διάφορες ερωτήσεις για
την ταινία και το κάθε παιδί ρίχνει και ένα προσωπικό αντικείµενό του. Ο
εκπαιδευτικός τραβάει από το κουτί µια ερώτηση και ένα προσωπικό
αντικείµενο. Απαντά στην ερώτηση αυτός που είναι δικό του το προσωπικό
αντικείµενο και όσοι άλλοι µαθητές θέλουν να συµπληρώσουν κάτι.
Ενδεικτικές ερωτήσεις:
9 Ποια γενική εντύπωση σου άφησε η ταινία…
9 Ποια ήταν τα κύρια νοήµατά της…
9 Περιέγραψε κάτι που σου άρεσε…..
9 Το ευκολότερο σηµείο της ταινίας για µένα ήταν….
9 Το δυσκολότερο σηµείο της ταινίας για µένα ήταν…..
9 Κάτι που µε ξάφνιασε…
9 Κάτι που θαύµασα ήταν….
9 Χαρακτήρισε τις ενέργειες των ηρώων της ταινίας.
9 Συµφωνείς ή διαφωνείς και γιατί άραγε…
9 ∆ιέκρινε τα στάδια του πένθους στο έργο περιγράφοντας τη
συναισθηµατική

κατάσταση των ηρώων σύµφωνα µε τη χρονική

σειρά των γεγονότων….
9 ∆ώσε τις δικές σου προεκτάσεις στο έργο.
9 Τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν στη θέση του ήρωα?
9 Πώς θα θέλατε να σας συµπεριφερθούν οι άλλοι?
9 Ποια θα είναι η δική σας συµπεριφορά απέναντι σε κάποιον που του
έχει συµβεί κάτι δυσάρεστο?
9 Πώς φαντάζεστε τη ζωή του ήρωα µετά από κάποια χρόνια?
9 Τι θα άλλαζες στο τέλος του έργου?
9 Κατασκευάστε µια κάρτα ή γράψτε ένα γράµµα µε παραλήπτη τον
πρωταγωνιστή της ταινίας.
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Παραλλαγή:
Μετά την ταινία, ο εκπαιδευτικός στον πίνακα ζωγραφίζει τρία µεγάλα
µπαλόνια. Οι µαθητές, σε πολύχρωµα χαρτάκια, γράφουν µέσα στο πρώτο
µπαλόνι «Τι κρατάω από την ταινία», στο δεύτερο «Τι πετάω από την ταινία»,
και στο τρίτο « Τι µε συγκίνησε από την ταινία».

19. Άσπρο – µαύρο

(Ένα ψυχογραφικό παιχνίδι)

Ηλικία:

Από 8 και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

∆ιάφορα είδη µουσικής

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Αυτή η ανανεωτική και χαλαρωτική άσκηση, η οποία έχει τη
δυνατότητα, ειδικά στην περίπτωση που επαναλαµβάνεται τακτικά, να
βοηθήσει ένα παιδί να γνωρίσει το σώµα του, να αποκτήσει την
ικανότητα να συγκεντρώνεται και µε τον τρόπο αυτό να επηρεάζει το
ανοσοποιητικό του σύστηµα. Βοηθά ώστε να χαλαρώσει την ένταση, να
δώσει δύναµη και τα παιδιά να µιλήσουν µεταξύ τους για το θέµα του
θανάτου και του αποχωρισµού. Είναι πιθανόν να ξυπνήσουν πολλές
αναµνήσεις, τις οποίες έχουν την ευκαιρία, αν θέλουν, να µοιραστούν
µε τους υπόλοιπους.
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται µια απαλή µουσική,
ενθαρρύνει τα παιδιά να χαλαρώσουν αναπνέοντας βαθιά και αργά
(φουσκώνουν οι πνεύµονες και η κοιλιά)

και εκπνέοντας

(αδειάζουµε τελείως) για αρκετές φορές.


Στη συνέχεια βάζουµε να ακούσουν από τη µουσική του Βιβάλντι το
χειµώνα.
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Ο εκπαιδευτικός µε ήρεµη και σταθερή φωνή τους εµψυχώνει
λέγοντας:

Συγκεντρώνετε την προσοχή σας στον εαυτό σας….
Επικεντρωθείτε στους κτύπους της καρδιάς σας….
Οι εξωτερικοί ήχοι δεν έχουν σηµασία για σας…..
Νιώθετε ότι όλα είναι ήρεµα, ήσυχα….
Αφεθείτε τελείως σε µια εσωτερική ηρεµία… Χαλάρωση…
Νιώθετε ασφάλεια και εµπιστοσύνη και ηρεµείτε …Ακόµα καλύτερα…
Πηγαίνετε µέσα σε ένα σπίτι έρηµο και εγκατελειµµένο. Ανεβαίνετε στη
σοφίτα, βρίσκετε ένα µπαούλο, το ανοίγετε και διαλέγετε µια φωτογραφία
από το παρελθόν σας…. Μια εικόνα που έχει σχέση µε κάποιο τραυµατικό
γεγονός, όταν χάσατε κάτι ή κάποιον αγαπηµένο σας…
Έχετε όλο το χρόνο….. ∆ιαλέξτε µια εικόνα που να έχει ιδιαίτερη σηµασία
για σας……Όταν τη βρείτε θα την προβάλλετε µπροστά σας, σε έναν
πίνακα …. Σε µια οθόνη που γύρω - γύρω έχει ένα πλαίσιο……Το πλαίσιο
είναι µαύρο.
Ζήστε αυτήν την κατάσταση και στις µικρότερες λεπτοµέρειες…. Μη
βιάζεστε υπάρχει χρόνος…..Είναι πιθανόν να αναδυθούν δύσκολα και
έντονα, δυσάρεστα συναισθήµατα που να σχετίζονται µε πραγµατικά
γεγονότα της ζωής σας. Ζήστε τα όσο πιο δυνατά µπορείτε και ίσως έτσι
απελευθερωθείτε από αυτήν την κατάσταση….
Τι άραγε θα ήθελες να πεις, που ίσως δεν το είπες τότε…… Πάρε λίγο
χρόνο για να γράψεις δυο λόγια …


Ο εκπαιδευτικός δίνει λίγο χρόνο 2-3 λεπτά είτε για να σκεφτούν είτε
για να γράψουν, παραµένοντας στη σιωπή .. και µετά συνεχίζει:

Στο µέλλον δεν θα σας επηρεάζει τόσο αρνητικά…. ∆εν θα σας χαλάει τη
διάθεση…. Χάνει εντελώς την αρνητική σηµασία της έτσι όπως την
ξαναζείτε εδώ και τώρα.
Βγείτε τώρα από αυτήν την κατάσταση …Χαλαρώστε…. Η αναπνοή σας
είναι κανονική και ήρεµη…..


Αλλάζει µουσική ο εκπαιδευτικός και βάζει την άνοιξη του Βιβάλντι:

Και τώρα ξαναµπείτε στο έρηµο σπίτι, ανεβείτε στη σοφίτα και διαλέξτε µια
άλλη φωτογραφία…. Μια εικόνα από το παρελθόν σας… Μια εικόνα από
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ένα ευχάριστο γεγονός…..Την προβάλλετε µπροστά σας σε έναν
πίνακα….. Σε µια οθόνη που γύρω - γύρω έχει λευκό πλαίσιο…
Ζήστε την όµορφη κατάσταση.. Ζήστε την βαθιά….Ολοκληρωτικά….. Είναι
µια θετική εικόνα …..Την ξαναζείτε έντονα εδώ και τώρα….
Και αυτό σας κάνει καλό….Σας ενδυναµώνει….Σας γεµίζει θετική
ενέργεια… Χαµογελάτε…. Θα σας βοηθήσει…..
Τι άραγε θα ήθελες να πεις, που ίσως δεν το είπες τότε…… Πάρε λίγο

Στιγµιότυπο από βιντεοσκόπηση στην τάξη του 6ου ∆.Σ.
κατά τη διάρκεια της «άσκησης ηρεµίας» µε τους ήχους
της µουσικής του Βιβάλντι και τη φωνή της
εκπαιδευτικού Παναγιώτας Γκρήτζαλη να παρακινεί τα
παιδιά να σκεφτούν την «λευκή οθόνη» της φαντασίας
τους

χρόνο για να γράψεις δυο λόγια.


Ο εκπαιδευτικός δίνει λίγο χρόνο 2-3 λεπτά είτε για να σκεφτούν είτε
για να γράψουν, παραµένοντας στη σιωπή.

Ήρθε η ώρα να αποχωριστείς τη θετική αυτή κατάσταση. Βγείτε τώρα από
αυτήν την κατάσταση …Χαλαρώστε…. Η αναπνοή σας είναι αργή και
αβίαστη…..
Ερχόµαστε πάλι πίσω στην τάξη µας. Το σώµα µας σιγά – σιγά αφυπνίζεται
…. Πάρε το χρόνο σου και άνοιξε τα µάτια σου, όταν νιώσεις έτοιµος/η.
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Στη συνέχεια κάθονται τα παιδιά στο µαγικό κύκλο µε τον
εκπαιδευτικό. Τα ρωτά πώς τα φάνηκε η διαδικασία και αν
µπόρεσαν να συγκεντρωθούν και να ταξιδέψουν. Ακολουθεί
συζήτηση για αυτά που έζησαν και τι θα ήθελαν να πουν στη
δυσάρεστη και τι στην ευχάριστη κατάσταση.

Υπόδειξη: Εδώ χρειάζεται να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός αρκετό χρόνο στη
συζήτηση, αν διαπιστώσει ότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για να ανταλλάξουν
τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Ο εκπαιδευτικός ακούει χωρίς ωστόσο να τα
πιέζει για περαιτέρω προσωπικές εξοµολογήσεις και αποκαλύψεις.
Η άσκηση αυτή µπορεί να γίνει οµαδικά ή µε ένα µόνο παιδί ή το παιδί µπορεί
να την κάνει µόνο του στην περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο (για
παράδειγµα,

όταν

πρέπει

να

πάει

στον

οδοντίατρο,

όταν

βιώνει

συναισθηµατικό πόνο εξαιτίας κάποιου χωρισµού, ενός ατυχήµατος κτλ.). Το
άκουσµα του ίδιου κοµµατιού µουσικής κάθε φορά ενισχύει το αποτέλεσµα
της άσκησης.

20. Αν ζούσαµε µόνο µια µέρα
Ηλικία:

Από 8 και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

Χαρτί Α4
Μολύβι
Μαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Να βοηθήσουµε τα παιδιά να βάζουν προτεραιότητες στη ζωή τους
και να δουν τις διαστάσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, µπαίνοντας στη
θέση πρωταγωνιστή αλλά και παρατηρητή. Τα παιδιά είναι δύσκολο να
αντιληφθούν τον κύκλο της ζωής, επειδή είναι «µέσα» στον κύκλο, και δεν
µπορούν να το δουν στο σύνολό του. Χρησιµοποιώντας το τρυκ ενός κύκλου
ζωής, που ολοκληρώνεται σε µια µέρα, τα βοηθούµε να σκεφτούν τι θα άξιζε
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κανείς να κάνει στη ζωή του και ταυτόχρονα, εφόσον το «τέλος» είναι από τους
όρους του παιχνιδιού δεδοµένο, πώς να δέχονται ως φυσική κατάληξη το
θάνατο.
∆ιαδικασία:


Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά το φανταστικό σενάριο, σύµφωνα µε
το οποίο οι «σύντοµες» ζωές είναι «φυσιολογικές»

και δεν µας

απασχολεί το γιατί ή το πώς θα τελειώσουν. Απλώς γνωρίζουµε ότι
έχουν τη συγκεκριµένη διάρκεια της µιας µέρας, όπως το έντοµο
λιβελούλα, και στο διάστηµα αυτό το κάθε παιδί θα πρέπει να σκεφτεί τι
θα ήθελε να κάνει για να νοιώσει ότι είχε νόηµα η ζωή του.


Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να ζωγραφίσουν ή να γράψουν
τη δικιά τους «διαδροµή», µε την «υποθετική γνώση» ότι θα ζούσαν
µόνο για µια µέρα.

«Αν ζούσα µόνο µια µέρα θα
προσπαθούσα να γνωρίσω όλο τον
κόσµο και να περάσω πολύ ωραία»,
ζωγραφίζει ο ∆ηµοσθένης, από το
31ο ∆ηµ. Σχολείο Θεσσαλονίκης

«Θα ήθελα να πετάξω στον
ουρανό, να τραγουδάω και να
χορεύω» ζωγραφίζει η Φένια,
επίσης από το 31ο ∆ηµ. Σχολείο
Θεσσαλονίκης

Από την «εικονογράφηση» της ιστορίας «Ο πιο µικρόςµικρός πεταλούδος» στο 6ο ∆.Σ. Θεσσαλονίκης, µε την
εκπαιδευτικό Παναγιώτα Γκρίτζαλη
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21. Ο ρόλος των ΜΜΕ
Ηλικία:

Από 8 και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

Χαρτί Α4
Μολύβι & µαρκαδόρους
Περιοδικά & εφηµερίδες
Τηλεόραση

Χρόνος:

Περίπου 60 λεπτά

Σκοπός: Να βοηθήσουµε τα παιδιά να διαµορφώσουν κριτική συνείδηση
«τηλεθεατή» αναγνωρίζοντας ότι ο θάνατος και η απώλεια είναι στην
καθηµερινότητα αλλά παρουσιάζονται τις περισσότερες φορές µε υπερβολικό
τρόπο από τα ΜΜΕ, που τα χρησιµοποιούν ως µέσο για να τραβήξουν την
προσοχή, να εκβιάσουν τη συγκίνηση και να αυξήσουν την τηλεθέαση.
Ταυτόχρονα, µέσω της τηλεόρασης, τα παιδιά έρχονται ούτως ή άλλως σε
επαφή µε κινηµατογραφικά έργα ή σειρές, που αποτελούν πλούσιο µέσο
αναπαράστασης

ή

φανταστικής

ανάπλασης

του

κόσµου

και

των

συναισθηµάτων. Η σωστή αξιοποίηση των ερεθισµάτων από τα ΜΜΕ θα τα
βοηθήσει να αποκτήσουν κριτική στάση και να αξιολογούν το κάθε «µήνυµα».
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός συζητά µε τα παιδιά

για το ρόλο που παίζουν τα

Μ.Μ.Ε. στο θέµα της απώλειας.


Τους ενθαρρύνει να βρουν και να φέρουν στην τάξη άρθρα,
γελοιογραφίες τύπου black χιούµορ ή να διηγηθούν διαφηµίσεις ή
επεισόδια από την τηλεόραση. Γίνεται µια αξιολογική προσέγγιση της
παρουσίασης. Το ουσιαστικό σηµείο της δραστηριότητας αυτής είναι να
σχολιάζεται και κατανοείται ο διαφορετικός τρόπος εκφοράς του
µηνύµατος, κάθε φορά.
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Στη συνέχεια τα παιδιά να µαζέψουν εικόνες από έγχρωµα περιοδικά,
ανθρώπων

που

βιώνουν

δυσάρεστα

συναισθήµατα

και

να

προσπαθούν να ανακαλύψουν γιατί νιώθουν έτσι, δίνοντας τις δικές
τους προεκτάσεις.


Τέλος, ο εκπαιδευτικός βοηθώντας τα παιδιά µε τις παρακάτω
ερωτήσεις, τα προτρέπει να γράψουν ένα άρθρο για τις εφηµερίδες για
κάποια απώλεια.
9

Ποιος ήταν;

9

Πού βρισκόταν;

9

Τι έκανε;

9

Τι είπε;

9

Τι είπε ο κόσµος;

9

Τι έγινε στο τέλος;

22. Κάρτες Προσδοκιών: Τι θα ήθελα να κάνετε….
(∆ραστηριότητα από την κ. Μελίνα Ζαχαροπούλου και τον κ. Ανδρέα Τσούνη)

Hλικία:

Από 8 ετών και πάνω.

Αριθµός:

Οµαδικά

Υλικά :

4

είδη

καρτών

µε

τις

εξής

θεµατικές :
Προς τους φίλους µου
Προς τους γονείς µου
Προς το δάσκαλο µου
Για µένα
Χρόνος

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Να αναζητηθούν στρατηγικές και τρόποι αντιµετώπισης της
απώλειας. Τα παιδιά διαπραγµατεύονται τις προσδοκίες από τον εαυτό τους,
τους φίλους τους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, ύστερα από ένα
δυσάρεστο γεγονός.
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∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε 4 οµάδες. Σε κάθε οµάδα
αντιστοιχεί µία θεµατική κάρτα (µία για κάθε παιδί χωριστά).



Το κάθε παιδί συµπληρώνει την κάρτα του βάζοντας αριθµούς στα
κουτιά δίπλα από τις προτάσεις αξιολογώντας τις από την πιο
σηµαντική, έως τη λιγότερη σηµαντική. ∆εν είναι απαραίτητο να
αριθµήσει όλες τις προτάσεις, παρά µόνο αυτές τις οποίες πιστεύει
ότι ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες και απόψεις. Επίσης
υπάρχει και µια κενή πρόταση προκειµένου να αναπτύξει και δικές
του πιο προσωπικές απόψεις, οι οποίες δεν τίθενται πιο πάνω (στο
κενό µπορούν να διατυπωθούν και περισσότερες από µία
προτάσεις).



Αφού συµπληρωθούν οι κάρτες, από τον καθένα ξεχωριστά, δίνεται
χρόνος προκειµένου κάθε οµάδα να συζητήσει µεταξύ της όσα
γράφτηκαν. Το κάθε παιδί εξηγεί στα υπόλοιπα τι περιµένει από
τους φίλους, τους δασκάλους κ.τ.λ. (ανάλογα πάντα µε τη θεµατική
κάρτα που αντιστοιχεί στην οµάδα), ακούγοντας ύστερα και τα
υπόλοιπα µέλη της οµάδας.



Στη συνέχεια, κάθε οµάδα παρουσιάζει τον προβληµατισµό της στο
σύνολο της τάξης και ακολουθεί συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης και της συζήτησης, στην ολοµέλεια, τα παιδιά έχουν
την ευκαιρία τόσο να ακούσουν τις απόψεις των υπολοίπων, όσο
και να διατυπώσουν τις δικές τους σκέψεις.
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ΚΑΡΤΕΣ

Τι µπορώ να κάνω …………………………….
Για µένα;…………

□

Να λέω στον κόσµο τι µε

□

Όταν αισθάνοµαι ανήµπορος και πως

βοηθάει να αισθάνοµαι καλύτερα στο µέλλον δεν υπάρχει ελπίδα, να συζητώ
και να νιώθω ασφαλής.

µε έναν µεγάλο. Ίσως να µπορεί να µου πει

□

τι µπορεί να βοηθήσει.
Να ζητώ από τον / την

□

Να ζητώ επιπλέον βοήθεια από το

…………………………………………
υποστήριξη και βοήθεια, όποτε τη σχολείο. Να συζητώ µε τους εκπαιδευτικούς
µου για τις προσδοκίες µου για το µέλλον.
χρειάζοµαι.

□

Να

ρωτάω

τι

συνέβη.

□

Να γελώ και να διασκεδάζω χωρίς να

Χρειάζοµαι τα γεγονότα, για να αισθάνοµαι άσχηµα ή να νιώθω ενοχές.
καταλάβω και θα µε βοηθήσει να Αυτό δε σηµαίνει ότι το ξεπέρασα, ότι το
µιλάω για ό,τι συνέβη.

□

Να µοιράζοµαι µε τους άλλους

ξέχασα ή ότι δεν νοιάζοµαι.

□

……………………………………………

το φόβο µου ότι ίσως φταίω εγώ,
ακόµη και αν αυτό δεν είναι λογικό.

………………………………………………….

□

□

Να υπενθυµίζω στον εαυτό µου

………………………………………………

ότι τα πράγµατα θα αλλάξουν, όπως ……………………………………………..…
και οι εποχές.
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Προς το δάσκαλό µου ..................................................................
Τι θα ήθελα να κάνατε;
.

.

□

□

Βοηθήστε µε να το

Καταλάβετε ότι δε θα το ξεπεράσω ή δε

αντιµετωπίσω µε το να µου

θα το «αφήσω πίσω µου» αλλά µε τον καιρό

συµπεριφέρεστε µε τον ίδιο τρόπο

θα µάθω να αντιµετωπίζω και να ζω µε την

όπως µε τους υπόλοιπους.

απώλεια και τις αλλαγές.

□

□

Μιλήστε σχετικά µε αυτό που

συνέβη. Μπορεί να χρειάζοµαι

∆ώστε έξτρα ενθάρρυνση για όλα τα

πράγµατα που καταφέρνω.

περισσότερη ενηµέρωση και

□

συµβουλές.

□

……………………………………….

Περιµένετε µέχρι να είµαι

έτοιµος να µιλήσω.

…………………………………………………

□

□…….………………………………………

Συνειδητοποιήστε πως είµαι

πολύ πιεσµένος τώρα. Μη µε
πιέζετε

πολύ.

όποτε θέλω.

Θα

συµµετέχω ………………..………………………………
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.................................................…………

Τι θα ήθελα να κάνατε

…………………………………………

□

Μίλησέ µου για διάφορα πράγµατα ακόµη

Να είσαι ο εαυτός σου

□

ακόµη και αν δεν ξέρεις τι να και αν δεν σε ακούω µε προσοχή.
πεις ή να κάνεις. Το να ξέρω ότι
είσαι δίπλα µου µε βοηθάει.

□

Ρώτησέ µε πώς νιώθω

ακόµη και αν δεν µπορώ να σου
εξηγήσω.

□

Ρώτησέ µε αν θέλω να σου

πω τι συνέβη. Ακόµη και αν δεν
µπορώ να το κάνω, µε βοηθάει
να ξέρω ότι νοιάζεσαι.

□

Μη

µε

παρεξηγείς

συµπεριφέροµαι

Άκουσε όσα σου λέω. Νιώθω καλύτερα

όταν µε προσέχεις.

□

Βοήθησέ µε να γελάσω κάποιες φορές.

□

Αν κάποια µέρα καταλάβεις ότι κάτι µου

συµβαίνει, ρώτησε µε αν µπορείς να µε
βοηθήσεις σε κάτι.

□

Μη µου κάνεις συνεχώς ερωτήσεις για το

αν τι συνέβη.

περίεργα.

Νιώθω λίγο µπερδεµένος.

□

□

□

……………………………………………

………………………………………………….
Πάρε

προσπάθησε
συναντήσεις.

µε

τηλέφωνο
να

Ακόµη

ή
µε

και

…………………………………………………...

αν ……………………………………………………

τελικά θελήσω να µείνω µόνος
µε βοηθάει να ξέρω ότι µε
σκέφτεσαι.

□
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Προς τους γονείς µου......................................................................
Τι θα ήθελα να κάνατε ………………………………………………..

□

Μίλησέ µου ειλικρινά και

□

Βοήθησέ µε να επιστρέψω στο

εξήγησέ µου µε απλό τρόπο σχολείο, συζητώντας τις δυσκολίες που
που να καταλαβαίνω τι συνέβη. έχει η επιστροφή µου, µετά από ένα
Πρέπει να ξέρω την αλήθεια.

άσχηµο γεγονός.

□

□

Άφησέ µε να µιλήσω και

Μίλησε,

αν

να σου πω όλα όσα σκέφτοµαι.

εκπαιδευτικούς µου.

□

□

Βοήθησέ µε να κρατήσω

χρειαστεί

µε

τους

…………………………………………

τις καλές αναµνήσεις ζωντανές.

………………………………………………

□

□………………………………………….

Βοήθησέ µε να έχω και

ευχάριστες στιγµές. Αυτό δεν …………………………………………….
σηµαίνει ότι ξεχνάω τι συνέβη.
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23. Η µαξιλαροθήκη µας
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

Μαξιλαροθήκη
Ανεξίτηλοι µαρκαδόροι

Χρόνος:

Περίπου 20 λεπτά

Σκοπός: Βοηθάει τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα και να εκτονωθούν για τις
αναµνήσεις και το θυµό που νιώθουν οι άνθρωποι όταν θρηνούν.
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να ζωγραφίσουν σε µια
άσπρη

µαξιλαροθήκη,

που

έφεραν

από

το

σπίτι.

Στη µία πλευρά µπορούν να ζωγραφίσουν µε ανεξίτηλους
µαρκαδόρους όλες τις ευτυχισµένες αναµνήσεις που µπορούν
να θυµηθούν για το αγαπηµένο τους πρόσωπο ή ζώο, που δεν
υπάρχει πια. Στην άλλη όλα αυτά που τους θύµωσαν σχετικά µε
το θάνατο ή τον χωρισµό.


Στη συνέχεια εξηγεί στα παιδιά ότι πρέπει να χρησιµοποιήσουν
αυτή τη µαξιλαροθήκη στο σπίτι τους. Όταν νιώθουν θυµό
µπορούν να χτυπούνε το κρεβάτι µε τη θυµωµένη πλευρά της
µαξιλαροθήκης. Το βράδυ, όµως, για να νιώθουν όµορφα και
ήρεµα, θα κοιµούνται µε τη χαρούµενη πλευρά στραµµένη προς
αυτούς.

Προαιρετικά: Το κάθε παιδί µπορεί να υπογράψει τις µαξιλαροθήκες των
άλλων.
Υπόδειξη: Τα παιδιά πρέπει να βάλουν ένα χαρτόνι ή πλαστική σακούλα
µέσα στη µαξιλαροθήκη ώστε τα χρώµατα της µιας πλευράς να µην περάσουν
στην άλλη.
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24. Η βαλίτσα δύσκολων καταστάσεων
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Χαρτί λευκό
Μαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 20 λεπτά

Σκοπός: Να κατανοήσουν τα παιδιά τι τα βοηθά και τι τα στηρίζει να
συνεχίσουν ή τι θα τα βοηθούσε σε καταστάσεις όπου βιώνουν και σοβαρούς
αποχωρισµούς.
∆ιαδικασία:



Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να προσπαθήσουν να θυµηθούν
κάποια φορά που έπρεπε να αποχωριστούν κάποιο αγαπηµένο τους
πρόσωπο ή παιχνίδι και που τελικά το έχασαν οριστικά και λυπήθηκαν
πολύ.



Τους παρακινεί να µοιραστούν την εµπειρία τους µε τα υπόλοιπα
παιδιά και να σκεφτούν τι τα είχε βοηθήσει τότε και µπόρεσαν και το
ξεπέρασαν.



Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους παροτρύνει να σχεδιάσουν µια
µεγάλη βαλίτσα και εκεί µέσα να γράψουν ή να ζωγραφίσουν τι θα
µπορούσε

να

τα

είχε

βοηθήσει καλύτερα σε µια
δύσκολη κατάσταση ή ποια
πράγµατα θα µπορούσε να
κάνει

ένα

παιδί

για

να

αντιµετωπίσει τη θλίψη του
και να το βοηθήσει καλύτερα
(να ζωγραφίσει, να ακούει
µουσική,

να

παίξει

µε
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φίλους, να διαβάζει, να γυµναστεί, να γράψει ηµερολόγιο κ.α.) και πώς
θα ήθελαν να λάβουν υποστήριξη στον επόµενη απώλεια.

25. Ταξίδι …
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

Χαρτί όλων των ειδών τα χρώµατα
Ένα µπαλόνι, για κάθε παιδί
Μια κορδέλα
Μαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 20 λεπτά

Σκοπός: Να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι όταν κάποιος δικός µας
έχει φύγει από τη ζωή, τον αποχαιρετούν για πάντα, όσο δύσκολο κι αν είναι.
Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι σκληρό, αλλά πάρα πολύ σηµαντικό να πεις
αντίο. Αντίο µε πολλή αγάπη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µπορούµε να κάνουµε
µερικές συµβολικές πράξεις ή να στείλουµε συµβολικά ευχές, αναµνήσεις,
επιθυµίες, λόγια αγάπης για να δώσουµε έκφραση στα συναισθήµατά µας.
Όλα αυτά έχουν συχνά θεραπευτικό χαρακτήρα.
∆ιαδικασία:


Ο

εκπαιδευτικός

ενθαρρύνει

τα

παιδιά να ζωγραφίσουν διάφορες
ευχές,

επιθυµίες,

συναισθήµατα
ηµερολόγια,
στιχάκια,

ή

να

κάρτες,
τραγούδια

σκέψεις,
γράψουν
αφιερώσεις,
ή

ένα

αποχαιρετιστήριο γράµµα ή ό,τι άλλο
θέλουν σε ένα φύλλο χαρτί για ένα
νεκρό φίλο τους ή για κάποιο
κατοικίδιο που µπορεί να έχασαν.
«Αποχαιρετιστήριο
µπαλόνι» από µαθητή του
61ου ∆.Σ. Θεσσαλονίκης
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που ζωγράφισαν, το καθένα σε ένα

µπαλόνι. Στο τέλος, σε ανοιχτό χώρο αφήνουν τα µπαλόνια να φύγουν
στον ουρανό.
1η Παραλλαγή:
Γράφει σε ένα µπαλόνι, το κάθε
παιδί,
που

τα αρνητικά συναισθήµατα
η

έντονη

απώλεια

έχει

προκαλέσει, το φουσκώνουν και το
αφήνουν να φύγει παίρνοντας µαζί
αυτά τα συναισθήµατα.
2η Παραλλαγή:
Κάθε παιδί κατασκευάζει το δικό του χάρτινο καράβι και το διακοσµεί µε όποιο
τρόπο θέλει ή γράφει επάνω ότι θέλει. Μπορούν να κολλήσουν επάνω ακόµα
και φωτογραφίες των αγαπηµένων τους προσώπων, που πέθαναν.

Όταν

τελειώσουν τις κατασκευές, τις αφιερώνουν κάπου (αγαπηµένο πρόσωπο ή
ζώο που έχασαν) και τους δίνεται χρόνος να µιλήσουν για αυτό, ανακαλώντας
µνήµες, σκέψεις και
συναισθήµατα.
Μετά

τα

παιδιά

πηγαίνουν όλα µαζί
ή και ατοµικά µε την
οικογένειά τους σε
ένα ποτάµι, σε µια
λιµνούλα

ή

στη

θάλασσα, παίρνουν
τα καραβάκια τους
«Ο θείος µου λεγόταν Γιώργος», «Το αγαπηµένο του
χρώµα ήταν το κίτρινο» «Μου έχεις λείψει πάρα πολύ από
µικρή» : Αναµνήσεις από αγαπηµένα πρόσωπα από
µαθήτρια της ∆΄ τάξης του 61ου ∆. Σχολείου Θεσσαλονίκης,
που ζωγράφισε το καράβι των αναµνήσεων
(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ο Θανάσης Σιώτας)

και τα αφήνουν να
τα

παρασύρει

το

νερό. Τα παιδιά, για
ένα εύλογο χρονικό
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διάστηµα, µένουν και παρατηρούν τα καραβάκια τους. Στη συνέχεια,
πιάνονται χέρι - χέρι και φεύγουν.

26. Το κουτί των αναµνήσεων
Ηλικία:

Από 5 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά

Υλικά:

Ένα κουτί παπουτσιών για
κάθε παιδί
Μαρκαδόρους
Χαρτί
Ψαλίδι
Κόλλα
∆ιάφορα υλικά διακόσµησης

Χρόνος:

Περίπου 45 λεπτά

Σκοπός: Τα παιδιά να κατανοήσουν ότι έχουν ανάγκη από µικρά αναµνηστικά
αντικείµενα, τα οποία τα βοηθούν να θυµηθούν, να ανακαλέσουν και να
διαχειριστούν καταστάσεις που έζησαν.
∆ιαδικασία


Ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε παιδί να πάρει ένα µικρό κουτί και να το
διακοσµήσει µε όποιο τρόπο θέλει. Έτσι, γίνεται το ατοµικό του, αυστηρά
προσωπικό «κουτί» και µπορεί να το τοποθετήσει όπου θέλει. Όταν
νιώσει κάτι ωραίο, όταν έχει κάποια σηµαντική για αυτό επιτυχία, όταν
κάνει έναν καινούργιο φίλο, µπορεί να ψάξει για ένα αντικείµενο που να
ταιριάζει στο συναίσθηµά του και να το βάλει στο κιβώτιο.



Όταν κάποιο αγαπηµένο πρόσωπό του πεθάνει ή φύγει µακριά, έχει τη
δυνατότητα να βάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κάτι στο κουτί των
«αναµνήσεων», που να του το θυµίζει (αντικείµενα, φωτογραφίες,
ζωγραφιές) ή να γράψει κάτι που θα ήθελε να του πει. Έτσι, το παιδί,
παίρνοντας στα χέρια του ένα αντικείµενο ή ένα σηµείωµα, θα ανακαλεί
στη µνήµη του την αντίστοιχη κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο το
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αντικείµενο λειτουργεί σαν µια είσοδος στο συναισθηµατικό του κόσµο.
Χρησιµοποιώντας

τα

αντικείµενα,

τα

παιδιά

µαθαίνουν

να

αντιµετωπίζουν συναισθήµατα έντασης και θλίψης µε τον ακόλουθο
τρόπο: «Χαίροµαι που είναι τόσο όµορφο αυτό αλλά λυπάµαι κιόλας,
γιατί έχει φύγει». Έχει µεγάλη σηµασία να µην πειράζει κανένας το κουτί,
αν δεν πάρει την άδεια του παιδιού.
Υπόδειξη: Η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι κάτι που αναπτύσσεται
σταδιακά. Όλα τα συναισθήµατα, ακόµη και τα δυσάρεστα, καλό θα ήταν να
διατηρηθούν ζωντανά για κάποιο χρόνο, ώστε να µπορέσουν τα παιδιά να τα
επεξεργαστούν και να προχωρήσουν στη ζωή.

Κατασκευάζοντας το κουτί των αναµνήσεων στο 61ο ∆. Σχολείο
Θεσσαλονίκης, µε υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Θανάση Σιώτα
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27. Ο συνεχιζόµενος δεσµός
Ηλικία:

Από 8 ετών και πάνω

Αριθµός:

Ατοµικά και οµαδικά

Υλικά:

Χαρτί λευκό
Μαρκαδόρους

Χρόνος:

Περίπου 20 λεπτά

Σκοπός: Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι µετά το θάνατο αγαπηµένου
προσώπου επέρχεται η ανα-νοηµατοδότηση της σχέσης µε το νεκρό. Να
κατανοήσουν τα παιδιά ότι ο δεσµός είναι κάτι πολύ ισχυρός στη ζωή του
ατόµου γενικά και συνεχίζει και µετά το θάνατο. Να βρουν τρόπους και να
νιώθουν ότι παίρνουν ακόµα από τη σχέση.
∆ιαδικασία:


Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να ζωγραφίσουν, σε πρώτο
επίπεδο: «Αναµνήσεις από το πρόσωπο/ζώο που πέθανε».



Τα βοηθάει µε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
9

Ζωγράφισε µια ανάµνηση(κάποιες ιδιαίτερες στιγµές), η οποία
ήταν µοναδική και πολύ σηµαντική για σένα µε το αγαπηµένο
πρόσωπο/ζώο που πέθανε.

9

Κάτω από τη ζωγραφιά γράψε γιατί αυτός ο άνθρωπος/ζώο ήταν
πολύ σηµαντικός και µοναδικός για σένα στη ζωή σου.

9

Ευχαρίστησέ τον/το για αυτά που σου έδωσε και τον χρόνο που
περάσατε µαζί (τι έµαθες µαζί του, τι θα θυµάσαι για πάντα και τι
θα σου λείψει).

9

Γράψε κάποια πράγµατα που θα ευχόσουν να είχες κάνει µαζί
του και κάποια άλλα που θα ευχόσουν να µην είχες κάνει όταν
ήσασταν µαζί. ( Όλοι κάνουµε λάθη και κανείς δεν είναι τέλειος).



Σε δεύτερο επίπεδο, ζητά ο εκπαιδευτικός να ζωγραφίσουν που
νοµίζουν ότι πάει το αγαπηµένο τους πρόσωπο ή ζώο. Εδώ φυσικά τα
παιδιά ζωγραφίζουν επηρεασµένα και από τα πιστεύω και τις αξίες της
οικογένειας τους.
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Επισηµαίνει ο εκπαιδευτικός ότι το αγαπηµένο πρόσωπο ή ζωάκι που
χάθηκε είναι, µε µια νέα µορφή ζωής, στη ζωή µας (µέσα µας, στην
καρδιά µας, στο µυαλό µας, στη σκέψη µας, στον ουρανό, στον
παράδεισο, αστεράκι, λουλουδάκι του θεού) και συνεχίζουµε και
παίρνουµε δύναµη να συνεχίσουµε τη ζωή µας. Αυτή η σχέση αλλάζει
καθώς περνούν τα χρόνια, µε τις επιπλέον εµπειρίες µας.

Αριστερά: Όπως είδε το θάνατο του χάµστερ µαθητής του 7ου ∆.Σ.
Θεσσαλονίκης. ∆εξιά: Η γιαγιά στον ουρανό, που εξακολουθεί να νοιάζεται για
το εγγόνι, από µαθητές του 31ου ∆.Σ. Θεσσαλονίκης

Υπόδειξη: Κάποια παιδιά µπορεί να µην έχουν νιώσει την απώλεια ενός
αγαπηµένου προσώπου ή ζώου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός
τους παροτρύνει να ζωγραφίσουν τα αγαπηµένα αντικείµενα της προγιαγιάς
τους ή αντικείµενα από τη δουλειά του προπαππού τους. Είναι σηµαντικό να
γνωρίζει το κάθε παιδί τη δική του ιστορία, ακόµα και κι αν δεν το γνώρισε
ποτέ αυτό το πρόσωπο.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Η χρήση της λογοτεχνίας στην τάξη προκαλεί σχεδόν αυτόµατα την
ενεργητική ανταπόκριση όλων των παιδιών και ευνοεί την γλωσσική
ανάπτυξη. Το κείµενο της ιστορίας δηµιουργεί ένα οικείο πλαίσιο (δοµηµένοι
διάλογοι, χαρακτήρες, πλοκή, εικόνες, λεξιλόγιο) που τα παιδιά µπορούν να
χειριστούν (Μητακίδου & Τρέσσου 2002). Με την εξοικείωση των παιδιών µε
την ιστορία, οι

Boyle & Peregoy (1990) χαρακτηρίζουν την ιστορία

«σκαλωσιά» που προσφέρει µοντέλα γλώσσας και κανόνων µέσα από
εµπειρίες που µοιράζεται το παιδί µε κάποιον έµπειρο ενήλικα. Από τη στιγµή
που το παιδί τα εσωτερικεύει, αυτά τα µοντέλα αποτελούν τη βάση για να
καταλάβει, να αφηγηθεί και να γράψει και άλλες ιστορίες, χρησιµοποιώντας τη
φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους. Φυσικά ο ρόλος του εκπαιδευτικού
είναι σηµαντικός σ΄αυτή τη διαδικασία καθώς τα ερεθίσµατα που χρησιµοποιεί
και οι ερωτήσεις που διατυπώνει διευκολύνει τα παιδιά να συνδυάσουν τις
γνώσεις και τις εµπειρίες τους µε το πλαίσιο που προσφέρει η ιστορία.
Σ΄ όλα τα παραµύθια και τις ιστορίες παρατηρείται η προσπάθεια του ήρωα
να ανακαλύψει την πραγµατική του αξία και τον εσωτερικό του κόσµο.
∆ιαπιστώνουµε ότι η ευτυχία του είναι δυνατή µόνο κάτω από ορισµένες
προϋποθέσεις, όπως άλλωστε συµβαίνει και στην πραγµατική ζωή.
Ο εκπαιδευτικός αποφεύγει τις ερµηνείες και τα

ηθικά διδάγµατα και

καθοδηγεί την οµάδα των παιδιών να βρει τη δική της αλήθεια µέσα από τα
διαδραµατιζόµενα.
Το βαθύτερο νόηµα του παραµυθιού γίνεται µε διαφορετικό τρόπο αντιληπτό
από το κάθε άτοµο, καθώς και διαφορετικά σε διαφορετικές στιγµές από το
ίδιο το άτοµο.
Ο εκπαιδευτικός όταν αφηγείται ένα παραµύθι θα πρέπει να :
-να διαβάζει την ιστορία έχοντας καθαρό και αργό λόγο για να γίνει
κατανοητός,
-να χρωµατίζει τη φωνή του αποδίδοντας σωστά τα πρόσωπα της ιστορίας
- και να είναι παραστατικός ώστε τα παιδιά να δηµιουργούν εικόνες µε τη
φαντασία τους.
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Μετά από κάθε δραµατοποίηση ενός παραµυθιού θα πρέπει να ακολουθείται
η διαδικασία να «βγει» το άτοµο από το ρόλο (απο-ρολοποίηση). Είναι
απαραίτητη η επιστροφή στην πραγµατικότητα. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να
δώσει την οδηγία µε τον ακόλουθο τρόπο: «Βγες από το ρόλο, Τάνια» ή
«Τίναξε το ρόλο από πάνω σου, Σοφία» και στη συνέχεια «∆εν είσαι πια ο
βασιλιάς, είσαι ο Κωνσταντίνος».

Ανάγνωση του βιβλίου «Αντίο Φρέντυ» από τη Σοφία
Χατζηνικολάου, στην ∆΄ τάξη του 61ου ∆.Σ.Θεσσαλονίκης

Υπάρχουν, ανάλογα µε την ηλικία και το επίπεδο των παιδιών, πάρα πολλά
λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία παραθέτουµε στη βιβλιογραφία, όπου οι
εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να επιλέξουν και να δουλέψουν στην τάξη τους.
Προτείνουµε το συγκεκριµένο παραµύθι «Αντίο Φρέντι», για θέµατα
απώλειας, και παραθέτουµε τον τρόπο που θα µπορούσε ο κάθε
εκπαιδευτικός να δουλέψει στην τάξη του:

Γιατί το συγκεκριµένο βιβλίο: «Αντίο Φρέντι»
Το βιβλίο αναφέρεται σε µια οικογένεια, που απαρτίζεται από τη µητέρα, τον
πατέρα και το µικρό τους γιο. Κάποια µέρα πεθαίνει το αγαπηµένο ζωάκι του
παιδιού και εξελίσσονται όλα τα στάδια της απώλειας, φόβος, θυµός, κλάµα,
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τύψεις και ενοχές, η τελετή της ταφής, η συµπαράσταση των αγαπηµένων
προσώπων (γονέων και φίλων) και η εξερεύνηση των δικών τους, αλλά και
των άλλων (συµµαθητών, δασκάλων, γονιών) στάσεων, έναντι του γεγονότος
αυτού, αναγνώριση και έκφραση των οδυνηρών συναισθηµάτων µε
εναλλακτικούς τρόπους και τέλος η προσαρµογή στην πραγµατικότητα από
όπου απουσιάζει το άτοµο, η αποδοχή του γεγονότος και η διαδικασία της
λύτρωσης µέσα από την αναδόµηση της σχέσης µε το άτοµο που πέθανε.
Το βιβλίο καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών που αντιµετωπίζουν κάθε είδους
απώλεια. Η γκάµα που καλύπτουν οι απώλειες είναι µεγάλη: Κινείται από το
παιχνίδι που χάνει ένα µικρό παιδί ή το αγαπηµένο κατοικίδιο ζωάκι του, τη
µετανάστευση της οικογένειας, το διαζύγιο που ακυρώνει µια κοινή ζωή,
σοβαρή ασθένεια που απειλεί το ίδιο το παιδί, φτάνοντας ως το οριστικό
χωρισµό, το θάνατο ενός αγαπηµένου προσώπου -είτε πρόκειται για µια
εξαιρετικά επώδυνη απώλεια συγγενικού προσώπου ή απλού γνωστού, είτε
για µια λιγότερο επώδυνη όπως όταν βλέπουµε το θάνατο —από φυσικές
καταστροφές (τσουνάµι, σεισµός), µαζικά ατυχήµατα, πυρκαγιές, πόλεµοι, —
ανθρώπων που ζουν µακριά από µας.
Ακόµη όµως και όταν η αρρώστια και η απώλεια δεν αποτελούν κρίσιµα
θέµατα για ένα συγκεκριµένο παιδί, ο θάνατος µπορεί να είναι ένα
µυστηριώδες κοµµάτι της ζωής. Τα παιδιά θα αντιµετωπίσουν θέµατα και
αγωνίες σχετικά µε το θάνατο σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Όταν
βρίσκονται

αντιµέτωπα

µε

ανάλογες

εµπειρίες,

είναι

σηµαντικό

να

αισθάνονται ελεύθερα να κάνουν ερωτήσεις σχετικά µε το θάνατο και τη
σηµασία. Ερωτήσεις που αφορούν στις σωµατικές, ψυχολογικές, κοινωνικές
και πνευµατικές συνέπειες του θανάτου µπορούν να τα βοηθήσουν στη δική
τους ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να εµπλουτίσουν και την
κατανόηση των ενηλίκων για το θάνατο.
Είναι έκδηλη η απαίτηση να µπορούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι
επαγγελµατίες ψυχολογίας και υγείας, µέσα από το ερέθισµα που δίνεται
στο βιβλίο και τις διερευνητικές ερωτήσεις και οδηγίες, να φέρουν το παιδί σε
επαφή µε το τελευταίο στάδιο του βιολογικού κύκλου, καθώς είναι γνωστό ότι
το ζήτηµα του θανάτου θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητο και δεν προσεγγίζεται
εύκολα. Ακόµη, να συµβάλλουν στην αποδοχή, εκ µέρους του παιδιού, όλων

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ: Μέρος ΙΙ: ∆ραστηριότητες

Συγγραφή – Επιµέλεια: Σοφία Χατζηνικολάου

των συναισθηµάτων που προκαλούν, όσο και στις µακρόχρονες επιπτώσεις
που έχουν οι σηµαντικές απώλειες στη ζωή και στην εξέλιξή του.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
«ΑΝΤΙΟ ΦΡΕΝΤΙ»
1. Κάνουµε υποθέσεις
Παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός µόνο το εξώφυλλο από το παραµύθι «ΑΝΤΙΟ
ΦΡΕΝΤΙ» της Σ. Χατζηνικολάου και ζητά από τα παιδιά να φανταστούν και να
γράψουν ποιο φαντάζονται ότι είναι το περιεχόµενο του παραµυθιού.

Στη συνέχεια αφού διαβάσουν τις δικές τους «υποθέσεις» τα παιδιά,
προχωρούν στην ανάγνωση του παραµυθιού.
2. Κάνουµε πρόβλεψη
Κατά την ανάγνωση του παραµυθιού ο εκπαιδευτικός µπορεί να σταµατήσει
σε κάποιο σηµείο και να ζητήσει από τους µαθητές να πλάσουν µε τη
φαντασία τους εκδοχές της ιστορίας για τη συνέχεια. Καθώς η ανάγνωση
συνεχίζεται ελέγχονται οι αναγνωστικές προσδοκίες των παιδιών. Μετά την
εξερεύνηση των συναισθηµάτων από το παραµύθι, ο εκπαιδευτικός προχωρά
στις επόµενες δραστηριότητες:
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3. Επεξεργασία της πλοκής
Μετά το διάβασµα του παραµυθιού, τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και
µπορούν να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός:
-Ποια είναι η γενική εντύπωση που σου άφησε η ανάγνωση;
-Ποια είναι τα κύρια νοήµατα του βιβλίου που διάβασες;
-Περιέγραψε προφορικά κάτι που σου άρεσε.
-Τα πρόσωπα που συµµετέχουν.
-Ενέργειες ή παθήµατα ηρώων.
-Λύση ή τέλος του έργου.
4 . Παραθέτουµε διλήµµατα ή φόβους:
Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να φανταστούν τι αισθάνεται ο Νίκος
και ποιοι λόγοι τον αναγκάζουν να συµπεριφέρεται µε αυτόν τον τρόπο.

Τα συναισθήµατα, που τα παιδιά της Α΄ τάξης του 61ου
∆.Σ. Θεσσαλονίκης, µε την εκπαιδευτικό Αλεξάνδρα
Παυλίδου , φαντάστηκαν ότι ένοιωσε ο Νικολάκης

Ενδεικτικές ερωτήσεις:
9 Ενισχύεται ή όχι από τους άλλους γύρω του;
9 Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν αλλάξει αυτός ο ρόλος;
Καθώς η ιστορία εκτυλίσσεται, ο Νικολάκης βρίσκεται µπροστά σε κάποια
διλήµµατα ή σε κάποιους φόβους. Ζητά από τα παιδιά να τα επισηµάνουν:
9 Ποιες αποφάσεις παίρνει τελικά;
9 Τι συµπεραίνουν για τον χαρακτήρα του;
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Επεκτείνοντας την προφορική δραστηριότητα µπορούν οι µαθητές, σε
οµάδες, να γράψουν µία παράγραφο σχετικά µε κάποιο από τα διλήµµατα του
Νικολάκη και την απόφαση που πήρε τελικά.
5. Ανακριτική καρέκλα
Ο εκπαιδευτικός διαλέγει έναν µαθητή, ο οποίος προσποιείται ότι είναι ο
Νικολάκης, κάθεται σε µια καρέκλα, και οι υπόλοιποι µαθητές του κάνουν
ερωτήσεις σχετικά µε τις ιδέες και τις ενέργειες του στην ιστορία.

6. Χαρακτηρισµός και κριτική ανάλυση
Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά, µε τις παρακάτω ερωτήσεις:
9 Πώς χαρακτηρίζεις τους ήρωες του κειµένου και τις πράξεις τους;
9 Συµφωνείς µαζί τους; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;
Ο εκπαιδευτικός ζητά την περιγραφή του Νικολάκη, των γονέων του, των
φίλων του, της δασκάλας του,

παίρνοντας αφορµή από τις εικόνες του

παραµυθιού και διανθίζοντας την ιστορία µε κατάλληλα εκφραστικά µέσα.
7. Ανάπτυξη φαντασίας
Είτε ατοµικά είτε σε οµάδες, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά µε γραπτή ή
προφορική απόδοση, να αναπτύξουν τη φαντασία τους, µε τίτλο:
«Τι θα συνέβαινε αν ……………………………»
Για παράδειγµα:Τι θα συνέβαινε αν δεν έπαιρνε νέο χαµστεράκι;
8. Αφήγηση
Ενθαρρύνει ο εκπαιδευτικός τα παιδιά στην αφήγηση:
Ζητά από τα παιδιά να µεταφέρουν την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο,
εµπλουτισµένη µε τις δικές τους παρόµοιες προσωπικές εµπειρίες.
9. Συµπαράσταση και Υποστήριξη
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά, σε οµάδες, να γράψουν ένα γραµµατάκι
συµπαράστασης στο φίλο µας το Νίκο.
9 Τι θα κάνετε για να το βοηθήσετε;
Το διαβάζουν στην ολοµέλεια της τάξης.
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10. Αλληλουχία των συναισθηµάτων
Ο εκπαιδευτικός συζητά µε τα παιδιά την αλληλουχία των συναισθηµάτων:
Οι µαθητές θα κάνουν περιγραφή της συναισθηµατικής κατάστασης του
Νικολάκη, των γονέων του, των φίλων του, της δασκάλας του, σύµφωνα µε τη
χρονική σειρά των γεγονότων (από την αρχή της ιστορίας µέχρι το τέλος).
11. Εικαστική Απεικόνιση


Μέσω της εικαστικής οδού, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά:

9 Να ζωγραφίσουν τον Νικολάκη, όπως τον φαντάζονται τα ίδια τα
παιδιά.

Μια εκδοχή του Νικολάκη,
σχεδιασµένη από µαθητή
του 61ου ∆.Σ. Θεσσαλονίκης

Σκηνή µε τον Νικολάκη και τον Φρέντυ,
όπως το φαντάστηκε µαθήτρια του 7ου ∆.Σ.
Θεσσαλονίκης

9 Να ζωντανέψουν µέσα από τις ζωγραφιές τους, είτε ατοµικά είτε
οµαδικά, το παραµύθι.
9 Να δουλέψουν οµαδικά και να ζωγραφίσουν σε χαρτί του µέτρου µε
πλαστικά χρώµατα το χώρο ή τους χώρους δράσης (σπίτι, σπιτάκι,
κλουβάκι, κήπος, παιδιά, την τάξη, στην αγορά κ. ά λ.).
9 Να ζωγραφίσουν ένα περιστέρι: Πάνω στα φτερά ενός περιστεριού να
γράψουν

τρία

µηνύµατα

που

αφορούν

συµβουλές,

σκέψεις,

συναισθήµατα που θα έδιναν στον Νίκο, για να µεταφερθούν σε όλα τα
παιδιά του κόσµου, που αισθάνονται όπως ο Νίκος.
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∆είχνει ο εκπαιδευτικός στα παιδιά τις εικόνες της ιστορίας χωρίς να
τους διαβάσει το κείµενο. Τα ενθαρρύνει να παρατηρήσουν όλοι µαζί
όλες τις εκφράσεις του προσώπου των εικονογραφηµένων ηρώων του
βιβλίου, καθώς και την κίνηση του σώµατός τους.
9

Τι ακριβώς δείχνουν οι εκφράσεις και οι κινήσεις τους;

12. Θεατρικό Παιχνίδι:


Παροτρύνει ο εκπαιδευτικός τα παιδιά:

9 Να εκφράσουν κινητικά µε διαφορετικούς τρόπους τα συναισθήµατά
τους.
9 Να

γίνουν

φοβισµένος,

ο

Νικολάκης
έκπληκτος,

κουρασµένος,

χαρούµενος,

απελπισµένος,

αστείος,

στεναχωρηµένος,

ανακουφισµένες, απορηµένες.


Βάζει διάφορα είδη µουσικής κλασικά κοµµάτια, νανουρίσµατα, τζαζ,
µπαλάντες, σονάτες, κονσέρτα κ.ά. Τα παιδιά ακούνε και λικνίζονται
στο διαφορετικό ρυθµό που ακούνε, σαν χαµστεράκια στο σπίτι του
Νικολάκη ανάλογα µε το είδος της µουσικής.

13. Παιχνίδι Ρόλων:
Ο εκπαιδευτικός ξαναδιαβάζει όσο πιο παραστατικά µπορεί το παραµύθι και
µετά χωρίζει τα παιδιά σε τέσσερις οµάδες. Η κάθε οµάδα δραµατοποιεί µία
σκηνή από το παραµύθι, αφού διανέµουν τους ρόλους, χωρίζουν τις σκηνές
και έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν και αντικείµενα, καπέλα, πανιά
κ.ά. Αφού διαµορφώσουν τους σκηνικούς χώρους δράσης παίρνουν µέρος
στη δράση.
Μετά τη δραµατοποίηση ακολουθεί για κάθε οµάδα, συζήτηση.
Θα αναφερθούν τα παιδιά στο πώς βίωσαν τους ρόλους. Ο εκπαιδευτικός
τους διευκολύνει µε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το άτοµο αναλαµβάνοντας το συγκεκριµένο
ρόλο;
2. Ποια είναι η συµπεριφορά των συγκεκριµένων ρόλων;
3. Οι σκέψεις, τα πιστεύω και οι απόψεις για τον εαυτό του και τους άλλους.
4. Πώς αισθάνεται το άτοµο καθώς διαδραµατίζει το συγκεκριµένο ρόλο;
5. Σε τι εξυπηρετεί ο συγκεκριµένος ρόλος;
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6. Ποια διλήµµατα αντιµετωπίζει; Τι φόβους έχει; Γιατί;
14. Σύγκριση & ∆ιάκριση
Ο εκπαιδευτικός προτρέπει όλα τα παιδιά να αναφέρουν περιστατικά από
ανάλογες καταστάσεις, όπως βρέθηκε ο Νικολάκης από την καθηµερινή τους
ζωή και να βρουν κοινά ή διαφορετικά σηµεία.
15. Γενίκευση & Εφαρµογή


Ενθαρρύνει ο εκπαιδευτικός τα παιδιά να δώσουν τις δικές τους
προεκτάσεις στο παραµύθι. Να συζητήσουν ψάχνοντας εφαρµογές
στην καθηµερινή ζωή των παιδιών.

9 Συµβαίνουν τέτοια περιστατικά στην καθηµερινότητά µας;
9 Πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό που µάθαµε;
9 Τι λύσεις θα βρούµε;
9 Αν δεν έδινε τη λύση που έδωσε ο συγγραφέας στα κύρια γεγονότα του
βιβλίου, ποιες λύσεις νοµίζεις ότι θα µπορούσε να δώσει;


Προσπαθούν οι µαθητές να σκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερες
λύσεις, χωρίς όµως να κρίνουν ή να κατηγορήσουν. Ο εκπαιδευτικός
ταξινοµεί τις λύσεις - προτάσεις στον πίνακα.



Όλη η τάξη συζητά για τους τύπους των λύσεων που έχουν προταθεί.

9 Ποια λύση σας φαίνεται καλύτερη;
9 Υπάρχουν λύσεις, όπου και τα δύο µέρη να ικανοποιούν πάντα τις
ανάγκες τους;
9 Είναι πάντοτε οι προτιµότερες;

16. ∆ηµιουργικότητα:


Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι κάθε φορά που σκέφτονται ή
πράττουν µε τρόπο δηµιουργικό θα νιώθουν να πληµµυρίζουν από
χαρά. Αυτή άλλωστε είναι η µοναδική εµπειρία του να ανακαλύπτει
κάποιος πως είναι ικανός να δηµιουργήσει κάτι. Τους συµβουλεύει:

9 Να ζωγραφίσουν κάτι από το βιβλίο, που τους άρεσε.
9 Να χωριστούν σε οµάδες και να δώσει η καθεµιά, διαφορετικό τέλος στο
παραµύθι και να το διαβάσει στην ολοµέλεια της τάξης.
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9 Να φτιάξουν ένα αντίστοιχο κυλιόµενο παραµύθι µε όµορφες εικόνες.
9 Να βάλουν άλλο τίτλο στο βιβλίο ή να αλλάξουν τα εξώφυλλα.
9 Να γράψουν µια λέξη/πρόταση που τους έκανε εντύπωση από το
παραµύθι και τι τους τράβηξε σε αυτή τη λέξη/πρόταση.
9 Να ξαναγράψουν το παραµύθι αντιστρέφοντας κάποιους ρόλους ή µε
άλλη προοπτική.


Γίνεται έρευνα από τα ίδια τα παιδιά, σε οµάδες, για διαφορετικούς
τύπους ζώων (ποντίκια, αρουραίους, ινδικά χοιρίδια, χαµστεράκια,
σκιουράκια).



Ανακοινώνουν στην ολοµέλεια της τάξης τα ευρήµατά τους, καθώς και
παρουσιάζουν

µία

πιο

λεπτοµερή

ανάλυση

του

φυσικού

περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο καθένα από αυτά είναι δυνατόν να
επιβιώσει (εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών στα οποία
απευθύνεται ο εκπαιδευτικός).


Οι καλλιτεχνικές δηµιουργίες των παιδιών µπορούν να στηριχτούν στη
χρήση πολύ απλών και βασικών υλικών ώστε µε ευκολία να γίνει
αναπαράσταση του ζώου που περιέχεται στην ιστορία του βιβλίου ή να
αντικαταστήσουν το χαµστεράκι µε άλλο ζώο. Επίσης, ο εκπαιδευτικός
µπορεί να ζητήσει από τα παιδιά να χρωµατίσουν τις φιγούρες που
έχουν κόψει και πάνω τους να κολλήσουν όλα τα επιπρόσθετα υλικά
(π.χ. φτερά) που έχουν συγκεντρώσει, ώστε να προσδώσουν µια πιο
ρεαλιστική διάσταση στα δηµιουργήµατά τους.



Όση περισσότερη ελευθερία δοθεί στα παιδιά, όσον αφορά τη
συγκεκριµένη δραστηριότητα, τόσο πιο αυθεντικό και όµορφο θα είναι
το αισθητικό αποτέλεσµα.



Ο εκπαιδευτικός τους παρακινεί να συνθέσουν ένα λίµερικ:

Τα λίµερικ είναι πεντάστιχα συστηµατοποιηµένα ποιήµατα µε συγκεκριµένη
δοµή και οµοιοκαταληξία. Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να συνθέσουν
σε οµάδες ένα λίµερικ για το παραµύθι που επεξεργάστηκαν.
Για παράδειγµα:
Στον πρώτο στίχο παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής:
π.χ. Ήταν ένα χαµστεράκι από το δάσος.
Στο δεύτερο στίχο παρουσιάζεται τον χαρακτήρα του ή την ιδιότητά του:
π.χ. Που στο δάσος ήταν άσος.
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Στο τρίτο στίχο και στον τέταρτο παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής να κάνει
κάτι:
π.χ. Όλο έτρεχε γρήγορα εψέ, κι απ΄τη βιασύνη σκόνταψε
Στον τελευταίο στίχο µπαίνει ένα επίθετο:
π.χ. Εκείνο το απρόσεκτο χαµστεράκι από το δάσος.



Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να γράψουν ένα ποίηµα σε

ατοµικό επίπεδο, ακολουθώντας τις οδηγίες του.
Ενθαρρύνει τα παιδιά να γράψουν τρία επίθετα, που τους έρχονται



στο µυαλό, για τον πρωταγωνιστή Νικολάκη ή για το χαµστεράκι
Φρέντι.
1.
2.
3.


Κατόπιν, να γράψουν τρία συναισθήµατα:



Στη συνέχεια, τρία ρήµατα:

1.
2.
3.
1.
2.
3.
Στη συνέχεια προτρέπει τα παιδιά να βρουν ένα ταίρι και να το διαβάσουν
ο ένας στον άλλο και µε τις λέξεις που βρήκαν και οι δύο να γράψουν ένα
όµορφο ποίηµα και να το απαγγείλουν στην υπόλοιπη τάξη.



Ο εκπαιδευτικός τελειώνει αυτήν τη δραστηριότητα, µε τις
ακόλουθες αναστοχαστικές ερωτήσεις:

1. Πώς σας φάνηκε η δραστηριότητα;
2. Πώς νοιώσατε όταν αρχίσατε τη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια και στο
τέλος, όταν απαγγείλατε το αποτέλεσµα της συνεργασίας σας;
2. Μπορέσατε να συνεργαστείτε µε τον συµµαθητή σας; Ήταν εύκολη ή
δύσκολη η συνεργασία σας; Τι δυσκολίες αντιµετωπίσατε;
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2.Από την όλη διαδικασία τι αποκοµίσατε για να ξαναχρησιµοποιήσετε στην
τάξη σας ή γενικότερα στη ζωή σας;



Κατά οµάδες, οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν αφίσες και
να γράψουν ένα σλόγκαν ή ένα τίτλο, βρίσκοντας το µέσα από το
συγκεκριµένο παραµύθι:

Για παράδειγµα: Αξίζει να πονάµε γι΄ αυτούς που αγαπάµε.

Μια απόδοση του σλόγκαν από µαθητές της ∆΄ τάξης του 61ου
∆.Σ. Θεσσαλονίκης


Μπορούν να εκθέσουν τις δηµιουργίες τους σε µεγάλο πανό, για να
έχουν τη δυνατότητα και τα άλλα παιδιά του σχολείου να τα δουν ή
να τα τυπώσουν σε µπλουζάκια ή καπελάκια που θα τα φορούν.

17. Αξιολόγηση & Ανάλυση


Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά στο τέλος της ανάλυσης του
παραµυθιού, να σκεφτούν και να γράψουν ή να αναφέρουν τι
έκαναν και τι ήταν καινούριο.



Τα ενθαρρύνει να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά
τους και ιδιαίτερα να πουν πως νιώθουν τώρα.



Ή να συµπληρώσουν τις ηµιτελείς προτάσεις:
9 «Σήµερα έµαθα ότι…….»
9 «Το ευκολότερο µέρος για µένα ήταν…….»
9 «Το δυσκολότερο µέρος για µένα ήταν…..»
9 «Το µέρος που µου άρεσε περισσότερο ήταν….»
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18. Αναστοχαστικές ερωτήσεις


Τα παιδιά σχηµατίζουν το µαγικό κύκλο και συζητούν µαζί µε τον
εκπαιδευτικό, τις παρακάτω ενδεικτικές ερωτήσεις:
1. Σας άρεσε η ιστορία; Γιατί;
2.Προσπαθήστε να µπείτε στη θέση του Νικολάκη, να φανταστείτε
τι αισθάνεται κάποιος που χάνει κάποιον που αγαπάει τόσο πολύ
και ποιοι λόγοι τον αναγκάζουν να φερθεί έτσι.
3.Υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά από τον Νικολάκη;



Τονίζει ο εκπαιδευτικός την οµορφιά της αγάπης, της φιλίας και της
συνεργασίας όλων των ανθρώπων στις δύσκολες στιγµές. Αναφέρουν
παραδείγµατα όπου τα παιδιά έχουν νιώσει απώλεια ή θλίψη στην
τάξη (όµορφα, άσχηµα, λεπτά, χοντρά, παιδιά µε τραυλισµό, χωρίς
φίλους) ή παραδείγµατα κοινωνικά (Ρωσοπόντιοι, Αλβανοί και άλλοι
µετανάστες, συζητώντας τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές
συνθήκες που εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν το
δρόµο της µετανάστευσης και της προσφυγιάς), µουσουλµάνοι, παιδιά
φτωχά – πλούσια, παιδιά µε ειδικές ανάγκες, παιδιά µε ΑΙDS, παιδιά
κακοποιηµένα ή παραµεληµένα, παιδιά ορφανά κ. ά.



Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση, µε τις ακόλουθες αναστοχαστικές
ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό:
1.

Τι µάθατε για τον εαυτό σας από αυτήν την ιστορία;

2.

Σας άρεσε αυτό που κάναµε;

3.

Τι θα θέλατε να µοιραστείτε µε την οµάδα;

19. Ζωγραφιές µε ανταλλαγή


Τα παιδιά σχηµατίζουν έναν κύκλο και ο εκπαιδευτικός τους µοιράζει
χρωµατιστά χαρτόνια ή λευκές κόλες από φωτοτυπίες της αρεσκείας
τους. Οι χρωµατιστοί µαρκαδόροι βρίσκονται στη µέση και είναι κοινοί
για όλους. Τη ζωγραφική τους µπορεί να συνοδεύει και χαµηλόφωνη
µουσική.



Κάθε παιδί ξεκινά γράφοντας το όνοµά του και ζωγραφίζει ελεύθερα ότι
θέλει, ότι νιώθει µετά την επεξεργασία του παραµυθιού.
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Με κάποιο σύνθηµα του εκπαιδευτικού, κάθε δύο λεπτά, η ζωγραφιά
πηγαίνει στο διπλανό του που θα συνεχίσει όπως ο ίδιος θέλει.



∆ε δίνονται εξηγήσεις για το τι δείχνει κάθε ζωγραφιά και τι σκοπεύει να
κάνει το κάθε παιδί.



Η ζωγραφιά συνεχίζεται από παιδί σε παιδί µέχρι να περάσουν όλες οι
ζωγραφιές από όλα τα παιδιά.



Στο τέλος κάθε παιδί θα πρέπει να έχει την αρχική του ζωγραφιά,
διαφορετική από θετικές ή και αρνητικές παρεµβάσεις όλων των
παιδιών της τάξης.



Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση, µε τις ακόλουθες αναστοχαστικές
ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό:

Περιγράψτε αυτό που νιώσατε στην αρχή της δραστηριότητας, κατά τη
διάρκεια επεµβαίνοντας σε άλλο έργο και στο τέλος παίρνοντας πάλι το δικό
σας έργο.
9 Ποια ήταν η καλύτερη στιγµή της δραστηριότητας;
9 Τι σας έκανε εντύπωση σε αυτή τη δραστηριότητα;
9 Κατά πόσο οι αντιδράσεις σας έµοιαζαν; Κατά πόσο διέφεραν;
9 Τι µάθατε σήµερα;
9 Τι θα κάνατε διαφορετικά αν προκύψει ένα τέτοιο θέµα στην
καθηµερινή σας ζωή;
Ως επίλογο θα ήθελα να επισηµάνω ότι κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου
προγράµµατος, εκτός από αυτογνωσία και γνώσεις διαχείρισης της απώλειας,
οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί είχαν το απαραίτητο υλικό, επιστηµονική
υποστήριξη, καθοδήγηση, ηθική συµπαράσταση και ασφάλεια, ενθάρρυνση
και σιγουριά να ασχοληθούν µε ένα τόσο δύσκολο θέµα.
Αναπτύχθηκε µια πιο προσωπική σχέση µε τον κάθε µαθητή αλλά και µεταξύ
των µαθητών της τάξης. Αναπτύχθηκε η εµπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση και ο
σεβασµός µέσα στην οµάδα της τάξης. Η προσέγγιση δύσκολων και
σύνθετων κοµµατιών της ζωής µας, η έκθεση του εαυτού, το µοίρασµα και η
έκφραση των συναισθηµάτων νοµίζουµε πως ελευθέρωσε τα παιδιά σε
ικανοποιητικό βαθµό και έκανε τις σχέσεις µέσα στην οµάδα ουσιαστικότερες,
όπως και οι διαφορές αµβλύνθηκαν.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
1) ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΧΑΡΑΣ
Τα παιδιά, κάθε βράδυ, πριν κοιµηθούν, θα κάνουν στον εαυτό τους την εξής
ερώτηση:
«Πόσο κεφάτα ή καταθλιπτικά, πόσο χαρούµενα ή δυστυχισµένα ένιωσα
σήµερα;»
Θα επιλέγουν µία από τις 10 ακόλουθες απαντήσεις:
10. Απίστευτα χαρούµενος
9. Πολύ χαρούµενος και κεφάτος.
8. Σε µεγάλα κέφια.
7. Πολύ καλά
6. Αρκετά καλά.
5. Έτσι κι έτσι.
4. Κάπως πεσµένος.
3. Αρκετά πεσµένος, µάλλον καταθλιπτικά.
2. Εντελώς καταθλιπτικά.
1. Η ζωή είναι µαύρη κι άραχνη!
Η καταµέτρηση θα κρατήσει 6 εβδοµάδες (σύνολο 42 µετρήσεις) και η
αξιολόγηση είναι η εξής:
420-336: Πολύ χαρούµενη ζωή.
336-252 : Χαρούµενη ζωή
252-168 : Μέτρια ζωή
168 και κάτω : Σοβαρός κίνδυνος κατάθλιψης!!
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2) ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οδηγίες προς τα παιδιά:
Η παρακάτω κλίµακα αποτελείται από µία σειρά λέξεων µε διαφορετικές
σηµασίες σχετικά µε αισθήµατα. ∆ιάβασε κάθε λέξη και σηµείωσε δίπλα της το
βαθµό

που

νιώσατε

Α. ___ Αγχωµένος
Β. ___ Ανήσυχος
Γ. ___ Φοβισµένος
∆. ___ Νευρικός
Ε. ___ Ευερέθιστος
Ζ. ___ Αναστατωµένος
Η. ___ Τροµαγµένος
Θ. ___ Απόµακρος
Ι. ____ Ντροπιασµένος
Κ. ___ Γεµάτος τύψεις
Λ. ___ Εχθρικός
Μ.____ Κουρασµένος
Ν. ___ Αποφασισµένος
Ξ. ___ Εµπνευσµένος
Ο. ___ Ενθουσιασµένος
Π. ___ Πανέτοιµος
Ρ. ___ Προσηλωµένος
Σ. ___ Περήφανος
Τ. ___ ∆υνατός
Υ. ___ Ενδιαφέρων
Φ. ___ Ζωντανός
Χ. ___ Φιλόδοξος
Ψ.____ Συνεπαρµένος
Ω.____ ∆ραστήριος

αυτό

το

συναίσθηµα

τον

τελευταίο

καιρό.
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βαθµούς από το 1-5, µε τις παρακάτω

διαβαθµίσεις:
Πολύ λίγο ή καθόλου
Λίγο
Έτσι κι έτσι
Αρκετά
Πολύ
Η βαθµολογία θα γίνει ως εξής: Θα προστεθούν οι βαθµοί για τα γράµµατα
από το Α ως το Μ. Έπειτα θα προστεθούν οι βαθµοί των γραµµάτων Ν έως
Ω και θα συγκριθούν οι βαθµολογίες. Αν η βαθµολογία της πρώτης οµάδας
γραµµάτων είναι υψηλότερη, τότε το παιδί διακατέχεται από αρνητικά
συναισθήµατα. Αν η 2η οµάδα έχει µεγαλύτερο βαθµό από την 1η, τότε το
παιδί διακατέχεται από θετικά συναισθήµατα. Η απόκλιση δείχνει και το
επίπεδο διαφοροποίησης.
3. ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΛΙΨΗΣ
Είναι προαιρετικό και πρέπει να δίνεται σε παιδιά που αντιµετωπίζουν το
θάνατο κάποιου αγαπηµένου τους προσώπου. Αν η βαθµολογία είναι πάνω
από 5, τότε υπάρχει σηµαντική πιθανότητα το παιδί να αντιµετωπίζει ακόµα
θλίψη σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην µπορεί να λειτουργήσει σε φυσιολογικά
πλαίσια.
1. Πόσο δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς το θάνατο του/της ______________ ;
Α. Καθόλου
Β. Κάπως
Γ. Αρκετά
2. Πόσο η θλίψη επηρεάζει τη ζωή σου;
Α. Καθόλου
Β. Κάπως
Γ. Αρκετά
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3. Σε ποιο βαθµό έχεις εικόνες ή σκέψεις του αποθανών που πραγµατικά σε
ενοχλούν;
Α. Καθόλου
Β. Κάπως
Γ. Αρκετά

4. Υπάρχουν πράγµατα που συνήθιζες να κάνεις όταν ο/η __________ ήταν
ζωντανός/ή και τώρα τα αποφεύγεις; Ή, µήπως αποφεύγεις να κοιτάς
φωτογραφίες του/της ή να µιλάς γι αυτόν/αυτήν;
Α. Καθόλου
Β. Κάπως
Γ. Αρκετά

5. Πόσο νιώθεις αποκοµµένος από τους άλλους από τότε που ο/η ________
πέθανε,

ακόµα

κι

Α. Καθόλου
Β. Κάπως
Γ. Αρκετά
Οι βαθµοί σε όλα είναι:
Α. Καθόλου: 0
Β. Κάπως : 1
Γ. Αρκετά:

2

από

πολύ

κοντινούς

σου

ανθρώπους;
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