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Με τη συνεργασία:



Προσέγγιση 
Έρευνας 

• Μία από τις πολλές μορφωτικές και 
παιδαγωγικές προσφορές ενός τεχνικού 
σχολείου στις μαθήτριες και στους μαθητές της 
Ειδικότητας της Νοσηλευτικής έγκειται στο ότι 
υπάρχει η δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων 
κατευθύνσεων υποστήριξης σε σημαντικά 
ανθρώπινα ζητήματα, όπως αυτό της 
διαχείρισης της απώλειας. 

• Η Ειδικότητα της Νοσηλευτικής θεωρείται μία 
από τις πιο «δυναμικές» Ειδικότητες στο τεχνικό 
σχολείο, με έντονη κοινωνική ζήτηση των 
αποφοίτων. 



Προσέγγιση 
Έρευνας 

• Κυρίως όμως, αυτό το οποίο οικοδομείται είναι 
η κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη ώστε ο/η 
απόφοιτος να διαδραματίζει σοβαρό ρόλο σε 
ζητήματα υγείας (σωματική, ψυχική και 
κοινωνική). 

• Η στήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων από 
τα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) αλλά και από 
προγράμματα Αγωγής Υγείας (ΑΥ) αποτελούν 
πυλώνες για νοηματοδοτήσεις σε καίρια 
πνευματικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ζητήματα 
όπως αυτό της απώλειας. 



Σκοπός



Σκοπός 

• Με το άρθρο αυτό, μέσα από μια μελέτη 
περίπτωσης, την υλοποίηση ενός 
προγράμματος ΑΥ επιχειρούμε την 
αποδελτίωση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος όπως αυτά παρουσιάστηκαν 
μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών και 
των μαθητριών του 7ου ΕΚ Πειραιά, της 
Ειδικότητας της Νοσηλευτικής, οι οποίοι 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 



Τα επιστημονικά 
εργαλεία της 
συγκεκριμένης 
έρευνας



Τα επιστημονικά 
εργαλεία της 
συγκεκριμένης 
έρευνας

• Η τεκμηρίωση του άρθρου συντελείται 
μέσα από την αποδελτίωση 
συμπερασμάτων μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος.

• Η τεκμηρίωση των παρατηρήσεων γίνεται 
μέσα από αναστοχασμό στα παραδοτέα του 
προγράμματος και για αυτό την 
χαρακτηρίζουμε μεταγνωστική. 



Συμπεράσματα



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Για όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται ενεργά με 

την εφαρμογή των προγραμμάτων ΑΥ τα 
αποτελέσματα είναι ορατά, κυρίως, στην αντίληψη 
των μαθητών και των μαθητριών καθώς, μέσα από 
την έκφραση, τη διαχείριση και την εκδραμάτιση 
των συναισθημάτων του συντελείται η ατομική 
ενδυνάμωση τους και επιτελείται η κοινωνική 

ανάπτυξη τους. 



Οι απόψεις των 
μαθητών/τριών 
για το θέμα

Η διαχείριση της 
απώλειας 





















Στοιχεία και 
προσεγγίσεις 
σχετικές με το 
θέμα

• Η προσέγγιση του θέματος, δύο ολόκληρα 
χρόνια μετά την υλοποίηση του, και υπό το 
καθεστώς της πανδημίας, αλλάζει 
δραματικά! 

• Το τραγικότερο όλων είναι ότι διαβάζοντας 
και μελετώντας τις εργασίες των 
μαθητών/τριών, συνειδητοποιούμε το 
δραματικό το γεγονός ενός τύπου απώλειας 
που δεν είχαμε υπόψη μας την εποχή του 
προγράμματος.



Στοιχεία και 
προσεγγίσεις 
σχετικές με το 
θέμα

• Σε αυτή τη φάση της πανδημίας οι άνθρωποι 
πεθαίνουν με έναν ιδιαίτερα «δραματικό» 
τρόπο: «φεύγουν» εντελώς απομονωμένοι, 
«ξεκομμένοι» από τους προσωπικούς τους 
χώρους, τους συγγενείς τους, τα σπίτια τους 
και τους δικούς τους, μόνοι, αβοήθητοι, στο 
κρεβάτι ενός νοσοκομείου ΜΕΘ, στην 
καλύτερη περίπτωση, χωρίς ένα άγγιγμα, 
χωρίς συνοδεία, ανατρέποντας όλα τα 
σχετικά Ελληνικά ήθη, έθιμα και στάσεις, 
υπό την σκιά του τρόμου.
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