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Abstract: Many adolescents with mental disorders are hospitalized for a long period every 

year. This can affect their educational course both on the short and on the long run. For this 

reason, schools were founded within hospitals in accordance with the Child Rights Agreement 

(in Greece with the Law 2101/1992).  At the Special Junior High School with Senior High 

classes there is a constant effort to maintain the normal school year and schedule. For all 

educational programs the disorder of each student-patient is taken into consideration and all 

programs are based on the following fundamentals: a) they are adjusted to the student’s 

educational needs b) meet his/her degree of readiness c) correspond to the level of his /her 

participation and d) do not exceed his/her endurance. Experience has revealed that the 

continuity of education during the hospitalization is highly therapeutical and that working at a 

school within a psychiatric clinic of a hospital is a prerogative and a responsibility for a 

teacher. To achieve the educational goals, the teacher needs to adopt a holistic approach of 

teaching and use proper methods for the development of social skills and of abilities related to 
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critical thinking. 

Key words: Mental Disorders, Adolescents, School, Hospital 

Πεξίιεςε: Πνιινί έθεβνη καζεηέο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο λνζειεχνληαη θάζε ρξφλν θαη γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Ζ λνζειεία απηή είλαη δπλαηφ λα 

επεξεάζεη, βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία. Γηα ην 

ιφγν απηφ, κε ηεχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Νφκνο 2101/1992), ηδξχζεθαλ 

ζρνιεία κέζα ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο. ην Δηδηθφ Γπκλάζην κε Δηδηθέο Λπθεηαθέο Σάμεηο 

θαηαβάιιεηαη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαλνληθήο ξνήο ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο/πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν θνηηά ν θάζε καζεηήο.ε φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ εθπνλνχληαη, ιακβάλεηαη ππφςε ε πάζεζε ηνπ καζεηή-αζζελή, θαη φια δηέπνληαη απφ ηηο 

εμήο αξρέο: α) πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο, β) αληαπνθξίλνληαη ζην 

βαζκφ εηνηκφηεηάο ηνπ, γ) πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν πνπ απηφο ζπκκεηέρεη θαη δ) δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα φξηα αληνρήο ηνπ. Ζ εκπεηξία καο δείρλεη φηη ε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο είλαη πςειά ζεξαπεπηηθή, θαη φηη ε εξγαζία ζε έλα 

λνζνθνκεηαθφ ζρνιείν ςπρηαηξηθήο θιηληθήοαπνηειεί πξνλφκην αιιά θαη επζχλε γηα έλα 

εθπαηδεπηηθφ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

πηνζεηήζεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο,θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κεζφδνπο 

θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή ζθέςε.  

Λέμεηο-θιεηδηά:Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, Έθεβνη, ρνιείν, Ννζνθνκείν 

Δηζαγσγή 

Κάζε ρξφλν, ρηιηάδεο παηδηά θαη έθεβνη λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο. Ζ 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, ν ρξφλνο παξακνλήο ζηνλνζνθνκείν, θαζψο θαη ε βαξχηεηα ηεο 

λφζνπ είλαη παξάκεηξνη πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Έλα βαζηθφθνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φκσο είλαη ε αλαγθαζηηθή δηαθνπή ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο (Μηραινπνχινπ, 

2013). Ζ θνίηεζε ζην ζρνιείν είλαη θξίζηκν θαη νπζηψδεο κέξνο ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

αλάπηπμεο φισλ ησλ παηδηψλ. Ζ απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

γλψξηκνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, δεκηνπξγνχλ 

άγρνο, αλαζθάιεηα (Bossert, 1994), θφβν γηα θηιίεο πνπ δηαθφπηνληαη, θαη θζίλνπζα 

αθαδεκατθή πνξεία (Sullivanetal., 2001). Tα λνζειεπφκελα παηδηά, φρη κφλν ρξεηάδνληαη ηε 

ζπλέρεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο πνξείαο, αιιά θαη ηελ επηζπκνχλ (Wilkie&Jones, 2009).  

ηηο 20 Ννεκβξίνπ 1989 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηνζέηεζε νκφθσλα ηε 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Σα δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη ζε θάζε παηδί, 

ρσξίο θακία δηάθξηζε θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, εζληθήο, εζλνηηθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, 

αληθαλφηεηαο, γέλλεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο. Με ηε χκβαζε απηή ην παηδί 

αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα άμηα ζεβαζκνχ. Πξέπεη λα 
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αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή θνηλσληθή νκάδα θαη φρη πηα σο αληηθείκελν ππφ 

πξνζηαζία. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε δεκηνπξγεί ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε (Παληαδήο, 2013).  

Ζ ίδξπζε ζρνιείσλ κέζα ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηε χκβαζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ε νπνία θπξψζεθε ζηελ Διιάδα ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

1992, Νφκνο 2101/1992), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα 

ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο (Υαξίηνο 

θαη Κνληαδάθε, 2013).  

Αθφκε θη αλ νη εμειίμεηο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε επηηξέπνπλ πιένλ κία ζχληνκε παξακνλή 

ζην λνζνθνκείν (Robinson&Summers, 2012), νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ρξφληα 

πξνβιήκαηα πγείαο απνπζηάδνπλ απφ ην ζρνιείν θαη ρξεηάδεηαη λα επηζθέπηνληαη ππεξεζίεο 

πγείαο δχν θνξέο πην ζπρλά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (McDougalletal., 2004; Μπξνπζθέιε, 

2013). πλεπψο,εκθαλίδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ιηγφηεξν θαιήο θαη απνδνηηθήο ζρνιηθήο 

πνξείαο ιφγσ ησλ ζπρλψλ απνπζηψλ απφ ην ζρνιείν αιιά θαη εμαηηίαο ηεο 

επηβαξπκέλεοπγείαο ηνπο. Γίλεηαηινηπφλ αληηιεπηφ, ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνρή 

εθπαίδεπζεο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ε αδπλακία ηεο απξφζθνπηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ νη αζζελείο καζεηέο, 

αιιά θαη λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα δηνιίζζεζεο ζε θαηάζηαζε εθπαηδεπηηθνχ θαη 

καθξνπξφζεζκα, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Αξακπαηδή & Σνπξηνχξαο, 2015). 

Παξά ηελ ηαηξηθή θξνληίδα πνπ ιακβάλνπλ, πνιιέο θνξέο νη έθεβνη κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

είλαη αλαγθαίν γηα ζνβαξνχο ιφγνπο λα λνζειεπηνχλ ζε παηδνςπρηαηξηθή θιηληθή. Σέηνηνη 

ιφγνη κπνξεί λα αθνξνχλ: (α) δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ βάδνπλ ηνλ έθεβν ή ηνπο άιινπο ζε θίλδπλν, (β) δπζδηάγλσζηεο 

ςπρηαηξηθέο εηθφλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνζαθεληζηνχλ ζε εμσηεξηθή βάζε, (γ)  ζεξαπεία 

ηνπ παηδηνχ/εθήβνπ ζε εμσηεξηθή βάζε πνπ έρεη απνηχρεη, (δ) πξνζσξηλή απνκάθξπλζε ηνπ 

εθήβνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία 

(www.gpapanikolaou.gr., 2000; DiLorenzoetal., 2016). 

Σν Δηδηθφ Γπκλάζην κε Δηδηθέο Λπθεηαθέο Σάμεηο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηψλ-Δθήβσλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαληθνιάνπ ηδξχζεθε ην 2009 θαη αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. ηεγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηψλ-Δθήβσλ θαη παξέρεη εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε ζε καζεηέο ειηθίαο 12-18 εηψλ θπξίσο ζε λνζειεπφκελνπο ηεο θιηληθήο απηήο, 

θαιχπηνληαο παξάιιεια ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ θιηληθψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.   

θνπφο ηνπ άξζξνπ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαδείμεη ηνλ πνιχπιεπξν ξφιν θαη 

ηε ζεκαζία ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιείσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Δηδηθνχ ζρνιείνπ κέζα ζηελ 

Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παηδηψλ–Δθήβσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαληθνιάνπ. 
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1. Μεζνδνινγία 

Μεζνδνινγηθά, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ εξεπλψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή βάζε 

δεδνκέλσλ “PubMed” θαη ην “GoogleScholar”.  Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιέμεηο-θιεηδηά  

“mentaldisorders”, “adolescents”, “school” θαη “hospital” ζπλδπάδνληάο ηεο κεηαμχ ηνπο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Απφ ηα άξζξα πνπ πξνέθπςαλ, νη 

ζπγγξαθείο έιεγμαλ ηε ζρεηηθφηεηά ηνπο κε ηα ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε θαη απφ απηά 

δηαηεξήζεθαλ φζα παξαρσξνχζαλ πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν. Παξάιιεια, ε έξεπλα 

δηεμήρζε κέζσ ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ HEAL-LINK, κε 

απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιήξεο θείκελν ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξγαζηψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Χζηφζν, φζεο έξεπλεο ζεσξήζεθαλ απφ ηελ πεξίιεςε σο 

απαξαίηεηεο γηα ηε δηαζαθήληζε θξίζηκσλ φξσλ θαη ζηνηρείσλ, αλαδεηήζεθαλ ζε έληππε 

κνξθή.  

2. Απνηειέζκαηα 

Ζ Μπξνπζθέιε (2013), αλαθέξεη φηη ν ηδηαίηεξνο ξφινο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζρνιείνπ έρεη 

αλαγλσξηζηεί δεθαεηίεο πξηλ. πγθεθξηκέλα, ν Lee (1975) ηνλίδεη φηη ζην λνζνθνκείν, είλαη 

θαλεξή ε αίζζεζε ηεο απνζηαζηνπνίεζεο αθφκε θη φηαλ νη εηδηθνί είλαη επγεληθνί θαη 

ρακνγειαζηνί. Δλψ ζην λνζνθνκείν απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ καζεηή, ζην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθφο ν ίδηνο ν καζεηήο. 

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο έιιεηςεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ Dhillon (2011) κηιά γηα δνκηθή βία θαη 

αληηιακβάλεηαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηα πιαίζηα κηαο ζπζηεκαηηθήο αθαίξεζεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αγαζψλ απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο, ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ζε θάπνηνπο άιινπο ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Έηζη, πξνθχπηεη ε καζεηηθή 

δηαξξνή (ΜΓ) απφ ην ζρνιείν ή ε ειιηπήο θαη δηαθεθνκκέλε θνίηεζε πνπ νδεγνχλ ζπρλά ζε 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπκπεξηθνξέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε φζσλ ηηο πθίζηαληαη, ελψ ελδερφκελνο εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ζην κέιινλ 

ζπληειεί ζηε δηαηψληζε ηνπ πξνυπάξρνληνο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αλαπαξάγνληαο ζηελ 

νπζία έλαλ θαχιν θχθιν αληζνηήησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο θαη θνηλσληθήο δσήο 

(Σξέζζνπ, 1999). Δπνκέλσο, ππνζέηεη θαλείο, φηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 

λνζειεχνληαη, επηβαξχλνληαη δηπιά ζηελ πεξίπησζε ζρνιηθήο απνηπρίαο.Ζ θαθή πγεία 

παξεκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία θαη έηζη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη επηδείλσζεο ηεο ήδε επηβαξπκέλεο πγείαο.Δίλαη, ινηπφλ, 

ζεκαληηθφ λα αλαδεηρζεί ε ρξεζηκφηεηα θάπνησλ ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ παξνρψλ ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιείσλ,  γηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν εθπαηδεπηηθνχ -θαη θαη’ επέθηαζε θνηλσληθνχ- απνθιεηζκνχ, εμαηηίαο 

πξνβιεκάησλ πγείαο. Ζ δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζην 
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λνζνθνκείν απνηειεί ζεκαληηθή ελίζρπζε ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. ΟWang (2011) ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε κέζν γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

Ο φξνο ΜΓ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε φξνπο φπσο «εγθαηάιεηςε ζρνιείνπ», «πξφσξε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ», «δηαθνπή θνίηεζεο», «απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ». Ζ έλλνηα ηεο ΜΓ αλαθέξεηαη ζηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

(Κνπξνπηζίδνπ, 2012). 

Ζ ΜΓ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηφζν ηνλ ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηηο αμίεο ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλσλίαο. Έρεη φκσο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ παηδηψλ, κε 

απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή εμέιημε θαη πξφνδφο ηνπο. Ζ ζρνιηθή απνηπρία 

βηψλεηαη σο θαζνιηθή απνηπρία φρη κφλν γηα ην παηδί, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα 

πνπ δέρεηαη έλα ζνβαξφ πιήγκα. Όζνλ αθνξά ην ίδην ην παηδί πνπ δελ ζπλερίδεη (ή 

εγθαηαιείπεη) ην ζρνιείν, πθίζηαηαη ςπρνθνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή 

αλάπηπμή ηνπ ζηελ εθεβεία θαη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ (Αζαλαζνπνχινπ, 2018). 

Δηδηθφηεξα, ην άηνκν πνπ δηαθφπηεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, βηψλεη θαηαζηάζεηο πνπ επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζην ςπρηθφ ηνπ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη 

απηνπεπνίζεζε, θαζψο δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα ηνπ κε έμππλνπ θαη κε ηθαλνχ, ελψ 

παξάιιεια, ράλεηαη ε επθαηξία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο  θαη ηεο αλάπηπμεο πγηψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Αληηζέησο, πνιιέο θνξέο 

θαηαθεχγεη ζε απνθιίλνπζεο νκάδεο, απνπζηάδεη απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ίζσο λα 

ζηηγκαηηζηεί γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δηαθνξνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ απφ 

ηνπο ππφινηπνπο πνπ είλαη κνξθσκέλνη, θαη επηιέγεη λα απνκνλσζεί θαη λα απέρεη απφ ηα 

θνηλσληθά δξψκελα. Σν γεγνλφο επίζεο φηη ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν είλαη πεξηνξηζκέλν 

εμαηηίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειιείςεσλ, απνηειεί ηξνρνπέδε γηα κηα άλεηε δσή, εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά εθφδηα (Αζαλαζνπνχινπ, 2018).   

χκθσλα κε ην Ννκηθφ Πιαίζην ζθνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζην λνζνθνκείν 

είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ζρνιηθή εηνηκφηεηα, πξννπηηθή επαλέληαμεο θαη ςπρηθή 

ηζνξξνπία. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο έξρεηαη λα πεηχρεη ηελ ελίζρπζε ηεο θινληζκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο ηνλίδνληάο ηνπο ηελ παξνδηθφηεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην 

λνζνθνκείν θαη ηε ζεκαζία ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο λνζειείαο ηνπο(Κνπδνχλα, 2015).  

χκθσλα κε ηελ Κνπδνχλα (2015), δερφκαζηε φηη ηα παηδηά πνπ λνζειεχνληαη: α) απνηεινχλ 

παηδαγσγηθή νκάδα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά καζεζηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ, β) 

έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα εθπαίδεπζεο κε φια ηα ππφινηπα παηδηά, αιιά μερσξηζηέο αλάγθεο, 

θαηγ) είλαη δπλάκεη θνηλσληθφ θεθάιαην γηα ηε ρψξα.  Έηζη ινηπφλ, ζα πξέπεη: 1) ε 

εθπαίδεπζή ηνπο λα ζπλδπάδεη ηε γλσζηηθή – αθαδεκατθή αλάπηπμε κε ηελ θνηλσληθή, εζηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή, 2) ε θξηηηθή θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε λα ελεξγνπνηνχληαη παξάιιεια 

ζηε κάζεζε θαη ηε γλψζε, 3) ε αμηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο καζεηηθήο 
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εξγαζίαο λα γίλεηαη κε επέιηθην θαη θαηλνηφκν ηξφπν, 4) ην ζρνιείν ηνπ λνζνθνκείνπ λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θάζε παηδηνχ αιιά θαη κε φιεο ηηο επηζηεκνληθέο 

νκάδεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη 5) ην πξφγξακκα λα εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο 

επηιεθηηθήο εμηζνξξφπεζεο θαη ζχλζεζεο επηινγψλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ν πγεηνλνκηθφο θιάδνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη ακθφηεξνη κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε πιεζπζκνχο πνπ είλαη επάισηνη. Ζ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο, ζεξαπείαο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη θπζηθφ, ζπλαξηάηαη φρη κνλάρα 

απφ ηελ πξνζσπηθή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε αιιά θαη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ δειαδή ησλ παηδηψλ 

πνπ λνζνχλ (Γνκάηνπ, 2007). 

3. Σπδήηεζε 

3.1 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηνπ λνζνθνκεηαθνύ ζρνιείνπ θαη εηδηθόηεξα 

ηνπ εηδηθνύ γπκλαζίνπ 

χκθσλα κε ηε Μηραινπνχινπ (2013), ε καθξφρξνλε απνπζία απφ ην ζρνιείν πξνέιεπζεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ην παηδί ζε αίζζεκα πζηέξεζεο, θαη ε έθζεζή ηνπ ζ’ απηή ηελ πίεζε 

δεκηνπξγεί άξλεζε λα μαλαπάεη ζρνιείν φηαλ επηζηξέςεη απφ ην λνζνθνκείν. Κνηλσληθνί 

παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ, πηζαλφηαηα, έλαλ θαχιν θχθιν, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα πεξαηηέξσ 

αξλεηηθή ζρνιηθή επίδνζε (Charlton et al., 1986; Ramholt 1987;Μηραινπνχινπ, 2013). 

Έλα παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ,  απνθφπηεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

Έξρεηαη αληηκέησπν κε άγλσζηα άηνκα (γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, λνζειεπηέο), κε επψδπλεο 

αγρσηηθέο εμεηάζεηο θαη αλαδεηά ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο, φπνπ ζα αληηκεησπίδεηαη σο άηνκν μερσξηζηφ απφ ηε λφζν ηνπ. Σελ αλάγθε 

απηή θαιχπηεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζρνιείνπ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη γλψξηκνο γηα ην παηδί θαη ζπλεγνξεί ζηελ αλάπηπμε άκεζνπ θαη εηιηθξηλνχο δεζκνχ 

κεηαμχ ηνπο. Μέζα ινηπφλ απφ κηα ηδηφηππε εθπαίδεπζε, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη, 

ζπλεξγαδφκελνο κε ην ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, λα εμαζθαιίζεη ηε 

θπζηνινγηθή γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη λα νκαινπνηήζεη, φζν είλαη δπλαηφ, κηα 

«άβνιε/πξσηφγλσξε» θαηάζηαζε (Σξπθσλίδε 2013; Αξακπαηδή & Σνπξηνχξαο 2014). 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ πξνζαξκνζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ζρνιείσλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο καζεηηθήο «ηαπηφηεηαο/ηδηφηεηαο» ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα ζέκαηα πγείαο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ αδχλακνπο ή θαη αλήκπνξνπο λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν (Murphy&Ashman, 1995).   

Μέξηκλα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζρνιείνπ, εθηφο απφ ηε καζεζηαθή 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ, είλαη λα θξνληίδνπλ ηφζν γηα ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ηνπο αλάπηπμε 

φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεπηηθήο/καζεζηαθήο πνηφηεηαο δσήο. 

Έηζηζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη νη καζεηέο: α) λα αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ 

θάπνπ, β)λα έρνπλ ελδηαθέξνληα θαη ππνρξεψζεηο, γ)λα θαιχπηνπλ ηα θελά θαη ηε δηδαθηέα 
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χιε ηεο ηάμεο ηνπο (Υαξίηνο & Κνληαδάθε, 2013). 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, εθηφο απφ ηε δηέγεξζε ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηελ ςπρνθνηλσληθή επεμία, ηνπ πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε ηεο θπζηνινγηθφηεηαο 

(Boonen&Petry, 2011). ε απηή ηελ αίζζεζε ζηνρεχνπλ, πέξα απφ ηηο επηδηψμεηο γλσζηηθν-

ςπρν-θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε ζεηηθή δηάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο, αθνχ θξίλνληαη σο απαξαίηεηεο δξάζεηο εμηζνξξφπεζεο ησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ (Υξεζηάθεο, 2008). Ο ξφινο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

ζρνιείνπ είλαη λα επαλαθέξεη ζην κέγηζην δπλαηφ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ελ ηέιεη ηεο θπζηνινγηθήο δσήο ηνπ παηδηνχ, ελφζσ απηφ λνζειεχεηαη. 

Ζ αίζζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο είλαη άιισζηε θπξίσο απηή πνπ ππαγνξεχεη ηελ φζν ην δπλαηφ 

πην ζχληνκε θαη νκαιή επάλνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν ηνπ, ε νπνία ζεκαηνδνηεί θαηά έλα 

κεγάιν βαζκφ ην ηέινο ηεο πεξηπέηεηάο ηνπ (Μπξνπζθέιε, 2013). 

Μεηά ην εμηηήξηφ ηνπο, πνιινί καζεηέο (πνπ λνζειεχνληαη θπξίσο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή 

θιηληθή) αλεζπρνχλ φηη ζα ζηηγκαηηζηνχλ ιφγσ ηεο λνζειείαο ηνπο θαη αλεζπρνχλ γηα ηα 

ζρφιηα απφ κέιε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο ή ηνπο θίινπο ηνπο. Δπίζεο 

νη καζεηέο βηψλνπλ αηζζήκαηα ελνρήο, ληξνπήο, ακεραλίαο ελδεηθηηθά ελφο εζσηεξηθεπκέλνπ 

ζηίγκαηνο (Weissetal., 2015). 

Ζ ππέξβαζε ηνπ ζηίγκαηνο, θαη κάιηζηα πξψηα-πξψηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, είλαη ίζσο ε πην ηεηξηκκέλε αιιά ηειηθψο θαη ε πην πξσηνπνξηαθή πξφζθιεζε γηα 

δξάζε (Αλαγλσζηφπνπινο &Γηαλλαθφπνπινο, 2016). Καηαιπηηθφ ξφιν ζ΄ απηφ δηαδξακαηίδεη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παηδηψλ-Δθήβσλ. Όπσο αλαθέξεη 

ν Καξάβαηνο (2012), θαζψο ην ζηίγκα δελ απνηειεί ζηαζεξή παξακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο αιιά, αληίζεηα, αλαδχεηαη θάζε θνξά σο ζπλάξηεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ «πεξίζηαζε» (σο πεξίζηαζε ζεσξείηαη ν ρψξνο φπνπ βηψλεηαη ην αίζζεκα 

ηνπ ζηίγκαηνο απφ ηνλ αζζελή), ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία ζα δεκηνπξγεζεί ην ζεηηθό λφεκα ην 

νπνίν «εμσζηξαθίδεη ηελ ππνηίκεζε» θαη ηηο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ θέξεη ην 

ζηηγκαηηζκέλν άηνκν. 

Το Ειδικό Γυμνάζιο με Ειδικές Λυκειακές Τάξεις 

ην Δηδηθφ Γπκλάζην κε Δηδηθέο Λπθεηαθέο Σάμεηο ππάξρεη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο «θπζηνινγηθφηεηαο/θαλνληθφηεηαο», δειαδή δηαηήξεζε ηεο θαλνληθήο ξνήο 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο/πξνγξάκκαηνο  ζην νπνίν θνηηά ν θάζε καζεηήο.Καηά θχξην ιφγν ηα 

καζήκαηα είκαη αηνκηθά. Ζ πάζεζε, ε κνξθή ζεξαπείαο θαη ε ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

καζεηή πξνζδηνξίδνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Υαξίηνο & Κνληαδάθε, 2013). Έηζη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην λνζνθνκείν πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ (Maseraetal., 1995). ε φια ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη, ιακβάλεηαη ππφςε ε πάζεζε ηνπ καζεηή, θαη φια δηέπνληαη 

απφ ηηο εμήο αξρέο: α) πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή, β) 

αληαπνθξίλνληαη ζην βαζκφ εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή, γ) πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν πνπ ν 
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καζεηήο ζπκκεηέρεη, δ) δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα αληνρήο ηνπ καζεηή. Με άιια ιφγηα, ε 

εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ ην παηδί κπνξεί, αληέρεη θαη ζέιεη, αλάινγα δειαδή κε 

ηελ θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε (Βαζηιάηνπ-Κνζκίδε, 2013).  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ηε δηάξθεηα 

λνζειείαο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ζηαζεξψλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο πξνεηνηκάδεηαη κε 

βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε νιηγνήκεξεο λνζειείαο, ε 

δηδαζθαιία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηε δηδαθηέα χιε (Υαξίηνο & Κνληαδάθε, 2013).  

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη εθδειψζεηο θαη νη ζρνιηθέο ενξηέο νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ). Γίλνληαη ζηνρεπκέλνη έμνδνη, 

ηχπνπ πεξηπάηνπ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο παζήζεηο θαη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ησλ 

λνζειεπνκέλσλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ιακβάλνπλ ρψξα θαη νκαδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία νκαδνζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο, ζηε 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ θιηληθή.  

Μειεηψληαο ηηο εηζαγσγέο ησλ ηειεπηαίσλ 8 εηψλ, ζην ζην ζρνιείν καο, παξαηεξήζεθε φηη 

νη πεξηζζφηεξνη λνζειεπφκελνη καζεηέο/ηξηεο είραλ δηαγλσζηεί κε δηαηαξαρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (δηαγσγήο) θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο 

(ζπλαηζζεκαηηθέο). Αθνινπζνχζαλ ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, λεπξσηηθέο, ζρεηηδφκελεο κε stress 

θαη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ςπρνγελήο αλνξεμία 

(Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2021). 

Όζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαγλψζεσλ σο πξνο  ην θχιν, νη δηαηαξαρέο δηαγσγήο 

θαη ζπλαηζζήκαηνο, νη ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο θαη νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

παξαηεξήζεθαλ πην ζπρλά ζηα αγφξηα, ελψ νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ε ςπρνγελήο 

αλνξεμία ζπρλφηεξα ζηα θνξίηζηα (Καηζηκάλεο θαη ζπλ., 2021). 

Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο εηζαγσγήο ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή ήηαλ πεξίπνπ ηα 16 έηε, 

ειηθία πνπ αληηζηνηρεί ζε καζεηή/ηξηα πνπ νινθιεξψλεη ηελ Α΄ ή μεθηλά ηελ Β΄ Λπθείνπ. Οη 

ζρεηηδφκελνη νηθνγελεηαθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί, βηνινγηθνί θαη 

νξκνληθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζαλ επηβαξπληηθά, ηδηαίηεξα θαηά ηε κέζε 

εθεβεία ψζηε λα νδεγήζνπλ ζηελ ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία ησλ εθήβσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο (Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2021). 

Παξάιιεια, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζην ζρνιείν καο,  ε ΜΓ αλήξζε ζην πνζνζηφ 26.16% 

(62/237). Χο ΜΓ ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ παξαθνινπζνχζε ηα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε ζηηγκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπο ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή 

Παηδηψλ-Δθήβσλ. Δίλαη εληππσζηαθφ πσο αλ πξνζκεηξήζνπκε κφλν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

(2017-2020), ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 33.97% (53/156), δειαδή 1 ζηνπο 3 

λνζειεπφκελνπο καζεηέο/ηξηεο ήηαλ εθηφο ζρνιηθήο δνκήο. 

Απφ ην ηζηνξηθφ ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη ηε ζηηγκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπο νη καζεηέο/ηξηεο δελ 

παξαθνινπζνχζαλ ηελ ηάμε ζηελ νπνία άλεθαλ ρξνλνινγηθά δηφηη: 
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α) είραλ κείλεη ζηελ ίδηα ηάμε ή είραλ ράζεη θάπνηα ζρνιηθή ρξνληά 

β) είραλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν 

γ) είραλ θάλεη εγγξαθή αιιά δελ παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα  

δ) είραλ κείλεη απφ απνπζίεο 

ε) είραλ έξζεη απφ άιιε πφιε/πεξηνρή θαη δελ ήζειαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιείν 

(Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2019). 

ηεξηδφκελνη ζηα παξαπάλσ δεδνκέλα, απνθαζίζηεθε λα πινπνηεζνχλ Πξνγξάκκαηα 

Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο (ΠΑ) θαη Δθπαηδεπηηθέο Γξάζεηο (ΔΓ) (Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2019). 

πγθεθξηκέλα εθπνλήζεθαλ ΠΑ κε ηίηιν «Απηνγλσζία θαη Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο». Ζ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία είρε σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απηνγλσζίαο 

θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δνκψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα 

επαγγέικαηα. Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ήηαλ ε θαιιηέξγεηα θιίζεσλ, ζεηηθήο απηνεηθφλαο θαη 

ζηξαηεγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ θαηάθηεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ απνζθνπνχζε ζηελ νξζή 

επηινγή ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. Χο κεζνδνινγία πινπνίεζεο, κεηαμχ άιισλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ βησκαηηθέο 

αζθήζεηο απηνγλσζίαο & απηνεθηίκεζεο, θπιιάδηα βησκαηηθψλ αζθήζεσλ θαη 

βηληενπξνβνιέο.  

Δπηπιένλ, πινπνηήζεθαλ ΔΓ, κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο, κε ηίηιν «Κιηθ, 

πξνζηάηεπζέ ην». Οη δξάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη πξνζαξκφζηεθαλ 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή.Ζ θσηνγξαθηθή κεραλή κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν, σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη σο κέζν έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο. ηε δξάζε απηή νη λνζειεπφκελνη καζεηέο έκαζαλ λα ρεηξίδνληαη ηελ 

αλαινγηθή θαη ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Ζ δεκηνπξγία θσηνγξαθηψλ, ε πξνβνιή ηνπο 

ή ε θνηλή ρξήζε θσηνγξαθηψλ είλαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη έθθξαζεο θαη φιεο απηέο νη ηερληθέο 

βνεζνχλ ζηε ζεξαπεία. Μεξηθέο θνξέο νη ιέμεηο δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ρξήζε θσηνγξαθίαο ή ησλ θσηνγξαθηψλ 

ην επηηξέπεη. Απφ ηελ εκπεηξία καο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θσηνγξαθία ζηα άηνκα κε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηεο πεξεθάληαο θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Μέζα επίζεο απφ ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ελζαξξχλεηαη ε 

αηνκηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν 

ζηνπο λνζειεπφκελνπο καζεηέο καο, αιιά επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη φηη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα πνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο(Natoli, 2011; Joshietal., 2014). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ζεηηθφ παηδαγσγηθφ θιίκα νδεγεί ζε ζεηηθέο ζπλζήθεο θαη 

απνηειέζκαηα κάζεζεο θαη αλάπηπμεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ 

(Kupermincetal., 2001). Σν παηδαγσγηθφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη ζεηηθφ φηαλ ε αηκφζθαηξα 

πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη θηιηθή, ππνζηεξηθηηθή, επράξηζηε θαη ν καζεηήο 

ελζαξξχλεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ (Μπακπάιεο, 2012). Απηφ πξνζπαζεί λα επηηχρεη θαη ν 
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εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ καο (Καηζηκάλεο θαη ζπλ.,2021), δηφηη ην ζεηηθφ παηδαγσγηθφ 

θιίκα απνηειεί θίλεηξν γηα ηνλ καζεηή λα αγαπήζεη ην ζρνιείν, λα ζπκκεηάζρεη άθνβα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα θαηαβάιιεη κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο ζηε κάζεζε θαη λα 

αλαθαιχςεη εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2003α; Σξηιηαλφο, 2013).  

ην πιαίζην ηνπ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ παξέρεη ην ΑΠ αιιά θαη ην νξγαλσζηαθφ πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ, ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ζηφρνπο, δηδαθηέα χιε, παηδαγσγηθά κέζα θαη πιηθά, θαη 

κεζνδεχεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ, λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο, λα απαληά 

ζηα εξσηήκαηά ηνπο, λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο, λα ελεξγνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα επηβαξχλεη ππέξκεηξα ηηο φπνηεο δπλάκεηο ηνπο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, αιιά 

δηαηεξψληαο κία δηάζεζε γηα πξνζπάζεηα, δεκηνπξγία θαη γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

(Οηθνλνκίδεο, 2017). 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξνσζεί ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο. Ζ επηινγή ηνπ 

καζεηή λα εθθξάζεη απηφ πνπ επηζπκεί κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί θαη κε ηηο δπλάκεηο πνπ 

δηαζέηεη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ειεπζεξίαο θαη απηνπξαγκάησζεο ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη γηα ηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία θαη ηήξεζε κε ηνπο 

καζεηέο ελφο θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη απνδνρήο γηα φινπο κέζα ζην νπνίν νη ίδηνη ζα 

κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη ρσξίο ηνλ θφβν ηεο απφξξηςεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ ηελ 

ππφινηπε ζρνιηθή νκάδα (Μαηζαγγνχξαο, 2000).  

Δπίζεο, αλ νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ρξφληα λνζήκαηα δελ ιεθζνχλ ππφςε θαηά 

ηελ εθπφλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηφηε ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζα αλαδεηρζεί ζχληνκα ζε δξφκν απνηπρίαο αθαδεκατθήο, αιιά θαη θνηλσληθήο 

(Shiu, 2001). 

Δπνκέλσο, κηα πνιπεπίπεδε θαη θαηαιπηηθά επσθειήο, γηα ην καζεηή, ιεηηνπξγία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαλεξψλεη πφζν αλαγθαίν είλαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο λνζνθνκεηαθήο 

εθπαίδεπζεο, λα δηαζέηεη αθελφο κελ ηε ζρεηηθή δηδαθηηθή-παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη 

εηνηκφηεηα αθεηέξνπ δε θαη ηελ θαηάιιειε επηζηεκνληθή γλψζε πάλσ ζε ζέκαηα 

ςπρνπαζνινγίαο παηδηψλ θαη εθήβσλ, ψζηε λα δηεθπεξαηψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ ζην πιαίζην 

ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ζρνιείνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην ζρνιείν καο πξαγκαηνπνηνχληαη αλά 

ηαθηά δηαζηήκαηα επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ςπρηάηξνπο θαη ηνπο ςπρνιφγνπο ηεο 

θιηληθήο, ελψ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο πκβνχινπο 

Δηδηθήο Αγσγήο (Υαξίηνο & Κνληαδάθε 2013, Καηζηκάλεο θαη ζπλ., 2019). 

3.2  Τα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ λνζειεπόκελν καζεηή 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ε εκπεηξία καο έδεημαλ φηη κε ηε 

ιεηηνπξγίαησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιείσλ θαιχπηνληαη εθπαηδεπηηθέο αιιά θαη άιιεο αλάγθεο 

ησλ λνζειεπφκελσλ παηδηψλ (παξνρή θηλήηξσλ, αηζζήκαηνο επάξθεηαο). Ο εθπαηδεπηηθφο 

ελζαξξχλεη θαη ππνβνεζά ηνπο καζεηέο ηνπ ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα γλσζηαθή, 
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θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, αηζζεηηθή αλάπηπμε παξέρνληαο εξεζίζκαηα, δηαηππψλνληαο 

ηδέεο, ζπκκεηέρνληαο ζηε δηεξεχλεζε πξνβιεκαηηζκψλ, εληνπίδνληαο θαη αλαδεηθλχνληαο 

λέεο πξνζσπηθέο θαηαθηήζεηο ησλ καζεηψλ.  

Ζ εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηνλ λνζειεπφκελν καζεηηθφ πιεζπζκφ έρεη ηδηαίηεξε 

ζπνπδαηφηεηα γηαηί ε δηαξθήο ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή κπνξεί λα ηνλ εκπνδίδεη λα κείλεη 

καζεζηαθά ζηάζηκνο.εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα έρεη θαη ε επηβξάβεπζε θαζψο 

θηλεηνπνηεί ηα εζσηεξηθά θίλεηξά ηνπο γηα ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη γηα επίηεπμε ησλ 

ηειηθψλ ζηφρσλ. Ζ επηβξάβεπζε απηή γίλεηαη πάληνηε, θπξίσο γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηέβαιε ν καζεηήο θαη φρη ηφζν γηα ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ (Σξηιηαλφο, 2013).  

Έηζη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζην λνζνθνκεηαθφ ζρνιείν, απνθεχγεηαη ε 

απνμέλσζε απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, πξνζηαηεχνληαη νη κεραληζκνί ηεο κάζεζεο, 

εμαζθνχληαη νη ηθαλφηεηεο, θαη δηαηεξείηαη ν καζεηήο ζε κηα θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί δηεπθνιπληηθά ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο 

(Αλαγλσζηνπνχινπ, 1991; Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013).   

Σα καζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο αληηπεξηζπαζκφο θαη σο εμηζνξξνπεηηθφο κεραληζκφο ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε δσή ησλ λνζειεπνκέλσλ καζεηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ θπζηνινγηθφηεξα επίπεδα, 

κεηψλνληαο ην άγρνο θαη απμάλνληαο ηα αηζζήκαηα ειέγρνπ θαη επηζπκίαο ζπλεξγαζίαο κε ην 

ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. χκθσλα κε ηε Μηραινπνχινπ (2013), ην ζρνιείν 

απνηειεί ίζσο ην κνλαδηθφ ρψξν φπνπ ην λνζειεπφκελν παηδί ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν 

πξφζσπν παξά αζζελήο. Δπηπιένλ, δίλνληαο ηελ ηδηφηεηαηνπ «καζεηή» ζην λνζειεπφκελν 

άηνκν (παξάιιεια κε κηα νιηζηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα 

άηνκν έρεη πνιιέο πιεπξέο-ηδηφηεηεο, αδπλακίεο θαη δπλαηά ζεκεία), ηνπ δίλεη ηελ επθαηξία 

λα κελ νξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ςπρηθή ηνπ αζζέλεηα. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε πγεία ησλ καζεηψλ ην επηηξέπεη, δηδάζθνληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Απηή ε 

δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο νκάδσλ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα επσθειεζνχλ πεξαηηέξσ απφ 

ην δπλακηθφ ξφιν ηεο καζεηηθήο νκάδαο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηελ νπνία ιφγσ ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεγηζηνπνηείηαη ην καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα θαη επηπιένλ πνιιαπιαζηάδεηαη ην φθεινο ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηνκέα (Μαηζαγγνχξαο, 2000; Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013).      

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ε θαηά ην δπλαηφλ επαλέληαμε ησλ 

καζεηψλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη, ζην ξπζκφ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ δηαηεξνχζαλ πξηλ 

ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν. Σελ ψξα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ, ν καζεηήο-αζζελήο αηζζάλεηαη φηη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ θπζηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, 

νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε φηη είλαη ελζσκαησκέλνη ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

φηη αλήθνπλ θάπνπ (ε επηζπκία «ηνπ αλήθεηλ» απνηειεί ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο), έρνπλ ελδηαθέξνληα θαη ππνρξεψζεηο, δηαηεξείηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. πγρξφλσο, εθνδηάδνληαη κε ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ζρνιείν πνπ αλήθνπλ, πνπ 

είλαη έηζη ή αιιηψο ν δσηηθφο ρψξνο ησλ καζεηψλ, εθεί πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο 
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θνηλσληθνγλσζηηθέο εκπεηξίεο θαη ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο κειινληηθήο 

πνξείαο ηεο δσήο ηνπο (Μάληδηνπ & Πεηξνγηάλλεο, 2009).  

πλνςίδνληαο παξαηεξνχκε φηη ην ζρνιείν ζην λνζνθνκείν βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο, γηα ηελ ειηθία ηνπο, κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, πγηείο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Perez-Bercoff, 1996),ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη 

σο αληηπεξηζπαζκφο γηα ηελ αξξψζηηα ηνπο (Mukherjeeetal., 2000).  

3.3. Παξεκπνδηζηηθνί παξάγνληεο - Πξνβιεκαηηζκνί 

Αλακθίβνια, ππάξρνπλ ζνβαξά δεηήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ε νπνία βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε κέζα ζε Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παηδηψλ-

Δθήβσλ. πγθεθξηκέλα, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

πνιιέο θνξέο δχζθνιν έσο αδχλαην λα ηεξεζεί, ιφγσ ησλ αλαγθαίσλ ζεξαπεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν καζεηήο. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ε ειηθία ηνπο θαη 

νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο πνηθίιινπλ ηδηαίηεξα, θαη είλαη πηζαλφ νη ηζνξξνπίεο λα 

αιιάδνπλ θαηά πνιχ, φηαλ θάπνηνηκαζεηέο απνρσξνχλ θαη επαλέξρνληαη ζην λνζνθνκείν γηα 

λνζειεία. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο καθξάο λνζειείαο, νη πηζαλέο απνζηαζεξνπνηήζεηο ηεο 

πγείαο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ καζεηψλ δπζρεξαίλνπλ ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013). πλεπψο, είλαη αλαγθαίν, νη εθπαηδεπηηθνί λα 

δεκηνπξγνχλ θαη λα δνκνχλ ην κάζεκα ηεο εκέξαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ην πςειφ 

αηνκηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ θαηάιιειε δηάξθεηα (Murphy&Ashman, 1995).  

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε κε δηακνξθσκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζην ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ δελ είλαη ε ηδαληθφηεξε, αθνχ δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηε ζπρλή αδπλακία ζπγθξφηεζεο νκάδσλ γηα εθαξκνγή ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ηε ρξήζε ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ πεξηνδηθή δηαθνπή ηεο ξνήο 

ηνπ καζήκαηνο εμαηηίαο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ 

(Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013; Υαξίηνο & Κνληαδάθε, 2013). Απφ ηελ εκπεηξία καο 

γίλεηαη επίζεο αληηπιεπηφ φηη, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη νη άξηζηεο δηαρξνληθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο θιηληθήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κπνξνχλ λα ππεξθεξάζνπλ φιεο ηηο αληημνφηεηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε 

ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Δπίζεο, έρεη απνδεηρηείφηη γηα λα επηηεπρζνχλ νη επξχηεξνη ζθνπνί αιιά θαη νη επηκέξνπο 

εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απηή πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη κέζα ζε 

έλα θπζηθφ (θηεξηαθφ) θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην, ηέηνην ψζηε λα απνηειεί κία ζεηηθή 

ζπλζήθε εξγαζίαο, δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαη λα πξνδηαζέηεη ζεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο λα ζπλππάξμνπλ θαη λα εξγαζηνχλ επ’ σθειεία ησλ καζεηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003α;Μπακπάιεο, 2012; Σξηιηαλφο, 2013). Ζ ίδηα ζπλζήθε πξέπεη λα 

επηθξαηεί θαη κέζα ζην λνζνθνκεηαθφ ζρνιείν. Δίλαη αλάγθε, δειαδή, ζην λνζνθνκεηαθφ 

ζρνιείν, λα επηθξαηεί κία ηέηνηα αηκφζθαηξα, ε νπνία λα απνηειεί ειθπζηηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ, γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη γηα ηελ θαηά 
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ην δπλαηφλ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

(Σξηιηαλφο, 2013).  

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην λνζνθνκείν απφ άπνςε 

ρψξνπ,ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ (δηαζηάζεηο, αθνπζηηθή, θσηηζκφο, ρξψκαηα, 

επίπισζε) είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δξάζεσλ αιιά θαη γηα ηε ζεκειίσζε θαη εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, δελ είλαη ε 

ηδαληθφηεξε, αθνχ ε δηδαζθαιία, δηεθπεξαηψλεηαη, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

αηνκηθά, ζην ρψξν λνζειείαο ηνπ καζεηή (Παηζάιεο & Νηαξιαδήκα, 2013). 

3.4 Δπηζηξνθή ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο 

Έλα πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη νη λνζειεπφκελνη καζεηέο, αλ θαη ιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξε θαη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, δελ έρνπλ πάληα επηηπρεκέλε επάλνδν ζην 

θαλνληθφ ηνπο ζρνιείν. Απηφ ζπκβαίλεηδηφηη ε γλψζε πνπ απνθηάηαη κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 

θαλνληθνχ ζρνιείνπ, δελ αθνξά κφλν ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

θαζψο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε (Perez-Bercoff, 1996).  

Ζ επηζηξνθή ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο απνηειεί θπξίαξρν αίηεκα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

καζεηψλ πνπ λνζειεχνληαη. Αθφκε θαη ακέζσο κεηά ην εηζηηήξηφ ηνπο, αλαξσηηνχληαη γηα ην 

ρξφλν επηζηξνθήο ηνπο ζην ζρνιείν, αλεζπρνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θαηαθέξνπλ 

λα θαιχςνπλ ηα θελά ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ελψ θάπνηνη απφ απηνχο θνβνχληαη κήπσο δελ 

απνθνηηήζνπλ καδί κε ηελ ηάμε ηνπο (Eaton, 2012). Παξάιιεια, αλαθέξεηαη  φηη πεξίπνπ ην 

50% ησλ καζεηψλ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή θαη βξίζθνληαη ζηελ ειηθία 

ησλ 14 εηψλ θαη κεγαιχηεξε, ζα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν (U.S. DepartmentofEducation, 

2006).  

Οη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαηπηζαλφ λα εκπνδίζνπλ ηελ νκαιή 

εμέιημε ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζην ζρνιείν ηνπο (Weiletal., 2006). Ζ αλαζθφπεζε απνθαιχπηεη 

πιήζνο πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ αληίζηνηρα, 

πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα επηζηξέςεη νκαιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Ζ 

αλάγθε γηα δηαξθή επηθνηλσλία θαη παξαγσγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ είλαη εκθαλήο θαη απαξαίηεηε (Μπξνπζθέιε, 2013). 

Ζ επηζηξνθή απφ ην λνζνθνκείν ζην ζρνιείν ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη κε πξνβιήκαηα 

αθαδεκατθνχ ηχπνπ αιιά θαη επαλα-θνηλσληθνπνίεζεο (Larcombeetal., 1990). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ εθαξκφδνληαη δηάθνξα ππνζηεξηθηηθά πξφγξάκκαηα. Σν πξφγξακκα πνπ εθάξκνζε ε 

Kapelaki θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2003) ζηα παηδηά ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ Ζξαθιείνπ 

πεξηειάκβαλε, εθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

πξνεηνηκαζία ηεο επαλφδνπ ηνπ παηδηνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. πγθεθξηκέλα 

πεξηειάκβαλε ηε ζπλεξγαζία θαη επαθή ηεο θιηληθήο κε ην ζρνιείν, ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

γνληψλ γηα ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ επαθψλ ηνπ παηδηνχ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

παηδηνχ λα δερηεί δπζάξεζηεο εξσηήζεηο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπ γηα 
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ζχληνκε επηζηξνθή ζην ζρνιείν.  

Με ζηφρν ηελ νκαιή επάλνδν ζην ζρνιείν πξνέιεπζεο, κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ 

Κξαηηθψλ Φπρηαηξηθψλ Γνκψλ, κία νκάδα απν ην Παλεπηζηήκην ηνπ Maryland αλέπηπμε ην 

Πξφγξακκα ρνιηθήο Μεηάβαζεο (ΠΜ), κία παξέκβαζε ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη 

ππνζηήξημε ζε παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα 3 κήλεο κεηά απφ λνζειεία ζε ςπρηαηξηθή 

θιηληθή θαη λα εληζρχζεη ηελ  επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Σν πξσηνπνξηαθφ απηφ ΠΜ ζηφρεπε ζην λα βειηηψζεη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα πίζσ ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη κεηάβαζεο κε βαζηθφ άμνλα ηελ 

νηθνγέλεηα (Weissetal., 2015). 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ λνζειεχνληαη ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παηδηψλ-Δθήβσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν πξνέιεπζήο ηνπο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λνζειείαο φζν θαη κεηά ην εμηηήξην. Γίλεηαη ζπδήηεζε-ζπκβνπιεπηηθή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θαηάιιειε ππνδνρή ηνπ καζεηή θαηά ηελ επηζηξνθή ζην ζρνιείν θαη 

ηε καζεζηαθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημή ηνπ. Δπίζεο ν καζεηήο πξνεηνηκάδεηαη 

ψζηε λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (αθφκα θαη λα αληαπνθξηζεί ζε πηζαλά ζρφιηα ή εξσηήζεηο εηδηθά γηα 

ηελ ςπρηαηξηθή λνζειεία ζην λνζνθνκείν). εκεηψλεηαη φηη ε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν 

γίλεηαη κε δηαθξηηηθφηεηα θαη πάληα κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ καζεηή θαη ησλ γνλέσλ. 

4. Σπκπεξάζκαηα 

Ζ εκπεηξία καο δείρλεη φηη ε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο είλαη 

πςειά ζεξαπεπηηθή, θαη φηη απνηειεί πξνλφκην αιιά θαη επζχλε γηα έλα εθπαηδεπηηθφ ε 

εξγαζία ζε έλα λνζνθνκεηαθφ ζρνιείν ςπρηαηξηθήο θιηληθήο, ν νπνίνο θαιείηαη λα πηνζεηήζεη 

κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζεηή. 

Οη εθπαηδεπηηθνί γηα λα αληαπεμέιζνπλ επάμηα ζην ξφιν ηνπο νθείινπλ λα απνηεινχλ 

πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο θαη κέζα απφ κηα πιεζψξα ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο λα ηνπο 

εκπλένπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα κάζεζε. Μφλν φηαλ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη ζπκβνπιεπηηθφο, θαζνδεγεηηθφο θαη ζπλάκα ζπλεξγαηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο, 

κπνξνχλ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ  ακνηβαηφηεηα λα νδεγεζνχλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν, κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ άκεζε, 

πξνγξακκαηηζκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε δηδαζθαιία, β) ην πξνζαξκνζκέλν πεξηβάιινλ φπνπ 

ν καζεηήο βηψλεη πνιιαπιέο καζεζηαθέο «επηηπρίεο», γ) ηελ θαηάθηεζε εκπηζηνζχλεο-

ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο, δ) ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ καζεηή 

απφ ην λνζνθνκείν ζην ζρνιείν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη θαηάιιειεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή 

ζθέςε. Δπίζεο, θαηαβάιεηαη πξνζπάζεηα νη λνζειεπφκελνη καζεηέο λα αηζζάλνληαη 
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θαιχηεξα, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Απφ ηελ εκπεηξία καο 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη γνλείο αηθληδηάδνληαη επράξηζηα απφ ηελ χπαξμε ζρνιείνπ ζην 

λνζνθνκείν θαη δε ζπαλίδνπλ εθείλνη πνπ θαηαθεχγνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα ηνπο 

ζπκβνπιεπηνχλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ν ζεζκφο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιείσλ θξίλεηαη ζεηηθά απφ 

ηε κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηνπο. Χζηφζν, ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπο ψζηε ζην 

κέιινλ λα έρνπλ αθφκα πην θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ άξζε ησλ παξεκπνδηζηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

βηψλνπλ νη λνζειεπφκελνη καζεηέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλα απφ ηα κέζα θαηαπνιέκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα ηελ πνιχ ζπγθεθξηκέλε απηή νκάδα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Σέινο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα απνηεινχλ ζπλερψο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, νη ζπλερείο επηκνξθψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ε δεκηνπξγία θαηαιιειφηεξνπ ρψξνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηε εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ζηνλ ςπρηζκφ ησλ καζεηψλ-αζζελψλ θαη ε παξνρή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  
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