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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η εκπαιδευτική χρήση 
των Η/Υ συνέβαλε στην αντιµετώπιση σύνθετων γνωστικών και ψυχοπαιδαγω-
γικών δυσκολιών µίας µαθήτριας στα πλαίσια της λειτουργίας του ∆.Σ. του Νοσ. 
Παίδων «Αγία Σοφία».

Λέξεις Κλειδιά
Εκπαιδευτικές Εφαρµογές ΤΠΕ, Νοσοκοµειακή Εκπαίδευση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 1988 ιδρύεται στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» 2/θέσιο ∆.Σ.. Βασική 
θέση του ΥΠ.Ε.Π.Θ στην ίδρυση του σχολείου είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν 
το δικαίωµα να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους ενώ νοσηλεύονται. Από το 
1998 το σχολείο λειτουργεί ως 6/θέσιο και αριθµεί στις εγγραφές του περί τα 
350 παιδιά ετησίως. Ο εκπαιδευτικός στόχος οργανώνεται γύρω από την ιδέα 
της ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης, της ανάπτυξης αισθήµατος πνευµατικής 
και εκπαιδευτικής επάρκειας, της εξασφάλισης µίας εκπαιδευτικής συνέχει-
ας και συναισθηµατικής σταθερότητας. Οι συνθήκες µέσα στο νοσοκοµείο, οι 
εντατικές θεραπείες, η πορεία της ασθένειας, η αποκοπή από το οικογενειακό, 
φιλικό και σχολικό περιβάλλον δηµιουργούν αποσταθεροποιήσεις στα παιδιά 
που ασθενούν µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται εντάσεις, ψυχολογική αστά-
θεια και αβεβαιότητα (Ογκολογικό Τµήµα, 2000). Όλα αυτά τα στοιχεία που 
σκιαγραφούν την ιδιαιτερότητα του νοσοκοµειακού σχολείου αποτελούν και 
τους βασικούς λόγους της αναγκαιότητας των ΤΠΕ στην ενίσχυση του έργου 
του νοσοκοµειακού δασκάλου. Θα υποστηρίξουµε αυτή τη θέση µέσα από µία 
περιγραφή του τρόπου που η παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ συνέβαλε στην 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων γνωστικών και ψυχοπαιδαγωγικών δυσκολιών 
µίας νοσηλευόµενης µαθήτριας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η µεθοδολογία στην οποία βασίζεται η συγκεκριµένη εργασία είναι η Μελέ-
τη Περίπτωσης (Case Study). Η επιλογή της συγκεκριµένης µεθοδολογικής 
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προσέγγισης θεωρείται χρήσιµη όταν ερευνάται «ένα σύγχρονο φαινόµενο 
στο πραγµατικό του περιβάλλον και ειδικά όταν τα όρια µεταξύ του φαινο-
µένου και του περιβάλλοντος είναι δυσδιάκριτα» (Yin, 1994) -στην προκει-
µένη περίπτωση η νοσοκοµειακή εκπαίδευση και η νοσηλεία του παιδιού που 
λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν 
για τη συλλογή δεδοµένων είναι: (α) Παρατηρήσεις πεδίου (field notes) µε τη 
µορφή καθηµερινού ηµερολογίου, (β) Εργασίες-σηµειώσεις του παιδιού, (γ) 
Σηµειώσεις από συζητήσεις µε συναδέλφους. Για λόγους ηθικής δεοντολογίας 
στην εργασία δε γίνεται καθόλου αναφορά σε προσωπικά στοιχεία (π.χ. στο 
φύλο, στην ηλικία, στην ταυτότητα, στη διάγνωση, στην περίοδο νοσηλείας 
του παιδιού). Η περιγραφή της περίπτωσης θα γίνει σε θηλυκό γένος, χωρίς 
αυτό να υποδεικνύει το πραγµατικό γένος του παιδιού, και θα χρησιµοποιηθεί 
το τυχαίο όνοµα Νέλλη.

Η Νέλλη χαρακτηρίζεται από µία παραίτηση από τα πράγµατα η οποία 
στο τέλος κατέληξε να σηµαίνει παραίτηση από την ίδια τη ζωή, και αυτός 
ήταν και ο λόγος της εισαγωγής της στο Νοσοκοµείο Παίδων. Σαν παιδί είναι 
συχνά κατηφές, ντροπαλό, έντονα εσωστρεφές, ανυπόµονο, µε χαµηλή αυτο-
εκτίµηση, έντονη αυτοκριτική διάθεση, ευερέθιστο, υπεύθυνο, αρκετά ενοχι-
κό και αγχωτικό. Σαν µαθήτρια χαρακτηρίζεται από απόσπαση της προσοχής 
και από εύκολη κόπωση. Χαρακτηρίζεται επίσης από µία αποσπασµατικότη-
τα προφορικού λόγου και αδυναµία έκφρασης του γραπτού λόγου (κυρίως 
των συναισθηµάτων). Παρουσιάζει αρκετά µαθησιακά κενά σε όλα τα βασι-
κά αντικείµενα, χωρίς όµως να µπορεί να χαρακτηριστεί ως κακή µαθήτρια. 
Ενίοτε φαίνεται να παρουσιάζει µία αδυναµία αντίληψης οδηγιών και ερωτή-
σεων. Είναι ωστόσο ένα εξαιρετικά έξυπνο, εύστροφο, και ευγενικό κορίτσι 
που κερδίζει εύκολα τις πρώτες εντυπώσεις. Έχοντας ήδη δηλώσει παραίτηση, 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκοµείο, από διάφορες άλλες δρα-
στηριότητες ήταν πολύ σηµαντικό να µη χάσει το ενδιαφέρον της και για το 
Νοσοκοµειακό σχολείο. Σε αυτό βοήθησαν εξαιρετικά οι ΤΠΕ στις οποίες το 
ενδιαφέρον της φαίνεται να διατηρούνταν αµείωτο. 

Power Point ή αλλιώς το Σηµείο Ισχύος
Η Νέλλη παρουσιάζει έντονη δυσκολία στην προφορική απόδοση γραπτών 
κειµένων. Αναγιγνώσκει µε επαναλαµβανόµενο, στερεότυπο και µονότονο 
µοτίβο, χωρίς να µπορεί να αποδώσει τα εκφραστικά στοιχεία του κειµένου. 
Αδυναµία όµως ορθής ανάγνωσης συνεπάγεται και δυσκολία νοηµατικής 
αντίληψης του κειµένου. Η Νέλλη είναι ένα παιδί πολύ συναισθηµατικό και 
ευαίσθητο, που δε δέχεται σχεδόν καθόλου παραινέσεις και γεµίζει µε κατα-
στροφικό άγχος όταν αισθάνεται ότι η συµβουλή θίγει το ιδεατό πρότυπο µα-
θήτριας που θέλει να χτίσει για τον εαυτό της. Η παρακάτω εγγραφή πεδίου 
είναι χαρακτηριστική των δυσκολιών αυτών:

Μία συµβουλή που της έγινε σχετικά µε τον τρόπο που θα µπορούσε να ανα-
γνωσθεί µία πρόταση τη δυσαρέστησε απόλυτα....διακόπτοντας κάθε επικοινω-
νία µαζί µου για αρκετό χρονικό διάστηµα.
- ∆ε διαβάζω καλά. ∆ε ξέρω να διαβάζω.
- Κανένας δε γεννήθηκε γνωρίζοντας να διαβάζει. ∆ική µου δουλειά Νέλλη εί-

ναι να σε βοηθήσω να φτάσεις σε ένα καλύτερο επίπεδο ανάγνωσης. Ξαφνι-
κά σηκώνεται από τη καρέκλα και µε επιβλητικό ύφος και βλέµµα προσκολ-
ληµένο στο πάτωµα µου λεει επιτακτικά:
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- Θέλω να φύγω...Και καλύτερα θα ήταν να µη ξαναέρθω εδώ. ∆ε θέλω να ξα-
ναέρθω. 

- Αν έτσι αισθάνεσαι εντάξει.  Όµως να ξέρεις ότι εγώ θα είµαι εδώ όταν θελή-
σεις να ξαναέρθεις. 

[σιωπή] Με βαθιά θλίψη που έστω και παροδικά έχασα την µαθήτριά µου, βα-
σανίζοµαι να ξεφύγουµε από αυτό το έντονα καταθλιπτικό κλίµα και προ-
τείνω να πάµε µία βόλτα.

- Τι να µου κάνει µία βόλτα;
[σιωπή] ...Υποµένω τη σιωπή της...και ξαφνικά η αποκάλυψη:
- Θα ήταν προτιµότερο να µη µε έχετε µαθήτρια. Ξέρω πως θα θέλατε να µη µε 

έχετε µαθήτρια. 
- Αυτό δεν είναι αλήθεια...Το αντίθετο µάλιστα χαίροµαι πολύ που είµαι η δα-

σκάλα σου και που σε έχω µαθήτριά µου. Άσε τη τσάντα σου εδώ θα γυρίσου-
µε σε λίγο να την πάρουµε. 
Κρατώντας το βιβλίο της Ιστορίας, για να αισθανόµαστε ότι υπάρχει κά-
ποιος συνδετικός κρίκος µε το σχολείο, βγήκαµε στην αυλή. Μπροστά η 
Νέλλη, σκυθρωπή, και πίσω εγώ να την ακολουθώ µε αγωνία....Η βόλτα 
µας στον κήπο σιωπηλή άρχισε να έχει κάποιο ενδιαφέρον όταν την ρώτη-
σα: “Τι δέντρο είναι αυτό, ελιά;” “Φυσικά ελιά είναι”. Στο δρόµο αναγνωρί-
σαµε µία µπανανιά, ένα φοινικόδεντρο, αρκετά κυπαρίσσια...Έχει περάσει 
η προβλεπόµενη ώρα του µαθήµατος και παίρνουµε το δρόµο της επιστρο-
φής. Προχωρούµε για λίγο σιωπηλές:

- Πάει το µάθηµα και σήµερα. ∆εν ξέρετε µε τι διάθεση ξύπνησα σήµερα για να 
έρθω στο σχολείο. Ήθελα τόσο πολύ να κάνουµε µάθηµα. Και τα κατάφερα 
πάλι. Χάσαµε και σήµερα το µάθηµα. 

- ∆εν το χάσαµε...αν µας ρωτήσουν µπορούµε να πούµε ότι κάναµε φυτολογία. 
Αναγνωρίσαµε τόσα φυτά. Πώς θα σου φαινόταν να κάναµε το δικό µας ηλε-
κτρονικό φυτολόγιο; Θα το ήθελες αυτό; 

- Ναι, ναι πολύ!!!
- Ωραία την επόµενη φορά θα φέρω µία ψηφιακή µηχανή µαζί µου για να τρα-

βήξουµε φωτογραφίες.
Οι φωτογραφίες των φυτών του Νοσοκοµειακού προαυλίου έγιναν ένα 

υπέροχο ηλεκτρονικό φυτολόγιο και συνδυάστηκαν µε επίθετα (π.χ. Ορταν-
σία η Οπτασία) βάση µίας σειράς ∆ραστηριοτήτων-Ερωτήσεων που προτείνει 
το Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειµένων Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού (σελ.18-19, π.χ. 
Αν τα λουλούδια ήταν άνθρωποι ποια εξωτερικά και ψυχικά χαρακτηριστικά 
θα τους δίνατε;). Αντιπροσωπευτική της επιρροής που άσκησε στην Νέλλη η 
εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση του Power Point είναι η δήλωση µίας συ-
ναδέλφου που εργαζόταν το ίδιο διάστηµα µαζί της: Η Νέλλη όταν συµµετέχει 
[στις οµαδικές δραστηριότητες] φαίνεται να θέλει να επιλέγει τις δραστηριότη-
τες µε τις οποίες θα ασχοληθεί. Θέλει να ασχολείται µόνο µε τη φωτογραφία 
και τη δακτυλογράφηση.

Η Ηχογράφηση
Η δηµιουργία του ηλεκτρονικού φυτολογίου συνέβαλε ελάχιστα στο να ξε-
περαστεί η αδυναµία που παρουσίαζε η µαθήτρια στην ανάγνωση. Ανέδειξε 
όµως τον τρόπο της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του προβλήµατος: (α) 
δηµιούργησε στο παιδί την περιέργεια να θέλει να ακούσει τον τρόπο που 
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αναγιγνώσκει και το κίνητρο να θέλει να επαναλάβει την ηχογράφηση για να 
βελτιώσει την τεχνική του, καθώς οι ηχογραφήσεις αποτελούσαν πλέον βασι-
κό συστατικό στοιχείο µίας παρουσίασης που θα µοιραζόταν µε άλλους, (β) 
πραγµοποίησε τη φωνή (την κατέστησε πράγµα), δίνοντας στην Νέλλη πρό-
σβαση στην ακρόαση της ανάγνωσής της. Με την ηχογράφηση το παιδί είχε 
πλέον τη δυνατότητα να παρατηρεί και να σχολιάζει το ίδιο τον τρόπο που 
αναγιγνώσκει. Επίσης, η παραίνεση από την εκπαιδευτικό δε γινόταν πλέον 
απευθείας στο παιδί (το οποίο έτσι και αλλιώς άπαξ και ανέγνωσε δε µπορού-
σε να συγκρατήσει τον τρόπο που ανέγνωσε και γι’ αυτό να δεχτεί ως δίκαιη 
την υπόδειξη που του γίνεται) αλλά πάνω στη φωνή-αντικείµενο που ακουγό-
ταν µέσα από το πρόγραµµα και κατ’ εντολή του ίδιου του παιδιού. Σε αυτό το 
σηµείο θα θέλαµε να παραθέσουµε ένα σχόλιο συναδέλφου που σκιαγραφεί 
την αλλαγή στην αντιµετώπιση της ανάγνωσης από την πλευρά της Νέλλης 
µετά από τη συγκεκριµένη παιδαγωγική προσέγγιση: Εκεί που δεν ήθελε να 
συµµετέχει στο θεατρικό, δεν µπορούσες ούτε στην αίθουσα να την κρατήσεις, 
την περασµένη φορά ζήτησε να διαβάσει ένα κείµενο δυνατά. Και το διάβασε 
µε αυτοπεποίθηση. Αν δεν τη σταµατούσα ήταν τόσο απορροφηµένη σε αυτό 
που έκανε που ξέχασε ακόµα και την ίδια την ανασφάλειά της.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Είτε πρόκειται για ψυχική είτε για οργανική νόσο, η πρακτική εµπειρία έχει 
δείξει πως οι Η/Υ φαίνεται να βρίσκουν σηµαντική εφαρµογή στους εκπαιδευ-
τικούς στόχους του ∆.Σ. του Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία»: (α) Ο νοσοκοµειακός 
δάσκαλος χρειάζεται να αλλάξει το αρνητικό κλίµα του νοσοκοµείου ώστε να 
ξεφύγει το παιδί από δυσοίωνες σκέψεις και καταστάσεις µαταίωσης που είναι 
συχνές στην πορεία µίας ασθένειας (Ογκολογικό Τµήµα, 2000). Οι ΤΠΕ µε 
τον παιγνιώδη χαρακτήρα τους µπορούν να συµβάλλουν στη δηµιουργία µίας 
ευχάριστης παιδαγωγικής πρακτικής (Leask & Meadows, 2000). (β) Η νοσο-
κοµειακή εκπαίδευση φέρει βαρύ το φορτίο της παρατεταµένης αποµόνωσης 
του παιδιού σε ένα θάλαµο. Οι ΤΠΕ µπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα 
επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο (π.χ. επικοινωνία µε το σχολείο του παιδιού 
µέσω e-mail, teleconferencing κ.α., επικοινωνία της δουλειάς του παιδιού στο 
έστω άµεσο κοινό του νοσοκοµειακού χώρου µε τη βοήθεια ενός ψηφιακού 
προβολέα) (Wegerif, 1998). (γ) Τα παιδιά επιζητούν χώρο και τρόπους να δη-
µιουργήσουν ακόµη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. ∆υστυχώς λόγω 
της ασθένειάς τους πολλές φορές φαίνεται να αποσύρονται σε µία κατάσταση 
απάθειας, εγκατάλειψης και αδιαφορίας (Νίλσεν & Παπαδάτου, 1999). Μία 
ηλεκτρονική οθόνη υποχρεώνει το παιδί σε ενεργητική συµµετοχή καθώς 
γνωρίζει πως αν δεν αναλάβει προσωπική δράση τίποτα δεν πρόκειται να συµ-
βεί (π.χ. η οθόνη του υπολογιστή θα παραµείνει στατική). Είναι τελικά οι Η/Υ 
που κάνουν την ειδοποιό διαφορά ή µήπως είναι η εκπαιδευτική διαδικασία; 
Είναι σαφώς και τα δύο. Είναι η ψυχή, η εφευρετικότητα και το πνεύµα του 
δασκάλου που εµπνέεται από και δίνει πνοή στα ηλεκτρονικά µέσα για την 
πραγµάτωση του εκάστοτε εκπαιδευτικού στόχου. Παραφράζοντας ελαφρώς 
µία φράση του Ellis (1974), θα λέγαµε ότι: Το να σκέφτεται κανείς τη χρήση 
των Η/Υ µε παιδιά δε σηµαίνει να σκέφτεται τους Η/Υ σηµαίνει να σκέφτεται 
τα παιδιά.
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