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Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας
στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ακόµα και σήµερα, τα θέµατα ψυχικής υγείας θεωρούνταν αποκλειστικά ευθύνη των φορέων υγείας. Όµως
σύγχρονες έρευνες, µε βάση την εξέλιξη των αναγκών, οδήγησαν στη συνειδητοποίηση ότι το αποτελεσµατικό σχολείο δεν έχει µόνο την ευθύνη της διανοητικής ανάπτυξης των µαθητών του, αλλά έχει ανάγκη πλαισίωσης και άλλων υποστηρικτικών προγραµµάτων συµβουλευτικής ενίσχυσης σε θέµατα συναισθηµατικής
και ψυχικής βοήθειας των µαθητών.
Εποµένως, ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή φαίνεται να είναι καθοριστικός στην προαγωγή της ψυχικής
υγείας των µαθητών του και πλέον το σχολείο φέρει την ευθύνη να φροντίσει για την ασφάλεια και την ευεξία των παιδιών. Εξάλλου, αποτελεί δικαίωµα όλων των παιδιών να γνωρίζουν ισότιµα τους τρόπους για τη
διασφάλιση και θωράκιση τόσο της σωµατικής όσο και της ψυχικής τους υγείας και ασφάλειας.
Λέξεις κλειδιά: συµβουλευτική ενίσχυση, αγωγή υγείας, σχολικός νοσηλευτής, πρόληψη, παρέµβαση.

Εισαγωγή
Σύµφωνα µε το καταστατικό του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας «υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους
σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η
απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Ένας άλλος ορισµός
θεωρεί την υγεία ως το αποτέλεσµα της φυσικής κατάστασης ενός ατόµου που υιοθετεί απέναντι και στο περιβάλλον.
Ο ορισµός της υγείας, σύµφωνα πάντα µε το παραπάνω καταστατικό, περιλαµβάνει τρεις τουλάχιστον διαστάσεις. Η πρώτη δίνει έµφαση στη βιολογική πλευρά της
υγείας και αφορά κυρίως τη σωµατική δυσλειτουργία ή
τους κοινωνικούς ρόλους που υιοθετούν τα άτοµα και η
τελευταία αφορά τους ψυχολογικούς παράγοντες.
Σύµφωνα µε την τελευταία άποψη, προσωπικές εµπειρίες
και γνωστικοί παράγοντες µπορούν να προβλέψουν την
καλή υγεία ή την εµφάνιση ασθένειας σε ένα άτοµο και
κατά συνέπεια τα άτοµα είναι υπεύθυνα ή ελέγχουν τα ίδια
την υγεία τους και η υγεία αποτελεί ένα ψυχοκοινωνικό
φαινόµενο.
Το 1972 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έδωσε τον
Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης

εξής ορισµό για την Αγωγή Υγείας: «Αγωγή για την υγεία
είναι µια διαδικασία που γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ της
πληροφόρησης για την υγεία και της πρακτικής για την
υγεία». Ο ορισµός αυτός διαµορφώθηκε λίγο αργότερα: «
Αγωγή για την υγεία είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία µε
πολλές παραµέτρους (πνευµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές) που εµπεριέχει δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν
στην κατανόηση των προβληµάτων υγείας και στην ενίσχυση της υπευθυνότητας και της ικανότητας του ατόµου µου
για τη λήψη της σωστών αποφάσεων σε ότι αφορά στην
προσωπική του ευηµερία, αλλά και στην ευηµερία της
οικογένειας του και της κοινωνίας που ανήκει».
Ο ορισµός της Αγωγής Υγείας που έγινε αποδεκτός
από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1986 αναφέρει ότι η Αγωγή
Υγείας είναι µια διαδικασία που στηρίζεται σε επιστηµονικές αρχές και χρησιµοποιεί προγραµµατισµένες ευκαιρίες
µάθησης που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους ,
όταν λειτουργούν ως άτοµα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν
και να ενεργούν συνειδητά (ενηµερωµένα) για θέµατα που
επηρεάζουν την υγεία τους».
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Σκοπός και Στόχοι της Συµβουλευτικής στο Θέµα της Αγωγής Υγείας
Η Αγωγή Υγείας είναι µια διαθεµατική δραστηριότητα,
µια καινοτόµος δράση που η συµβουλή της µέσα στη σχολική ζωή κρίνεται σήµερα ως ιδιαίτερα σηµαντική και απαραίτητη. Ο ρόλος της Συµβουλευτικής στην Αγωγή Υγείας
εγκρίνεται στην προάσπιση, τη βελτίωση και την προαγωγή
της ψυχικής και σωµατικής ευεξίας των µαθητών, αφενός µε
την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου µε την αναβάθµιση του
κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος τους.
Παράλληλα µε τον παραπάνω βασικό σκοπό υπάρχουν
διάφοροι γενικοί στόχοι που δίνουν τις γενικές αλλά και
συγκεκριµένες κατευθύνσεις στα προγράµµατα συµβουλευ-

τικής στήριξης.
Οι σηµαντικότεροι από τους στόχους αυτούς είναι:
• Η λεπτοµερής και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση των νεαρών ατόµων σχετικά µε τους κινδύνους που απειλούν την
ψυχική και σωµατική τους υγεία. Η Alysoun Moon (1998)
αναφέρει ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν τους τρόπους που µπορούν να διασφαλίσουν τόσο
τη σωµατική, όσο και την ψυχική τους υγεία και ασφάλεια.
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, κριτικής στάσης, η βελτίωση της
αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίµησης, αλλά και της δυνατότητας να διαπραγµατεύεται και να προβαίνει στις
σωστές επιλογές.

Ο ρόλος του Νοσηλευτή στο χώρο του σχολείου
Οι Νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται
κοντά στα παιδιά, να έρχονται σε στενή επαφή µαζί τους στο
σχολικό περιβάλλον και να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες των
µαθητών ( Μαλικιώση-Λοίζου, 1999).
Ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µέσα στο σχολικό
περιβάλλον µπορεί να επικεντρώνεται στη βελτίωση της
ικανότητας του µαθητή να «φροντίζει συνολικά» τον εαυτό
του, όµως ο Σχολικός Νοσηλευτής αποτελεί το σηµαντικό
εκείνο παράγοντα που καλείται να αφήσει τον παραδοσιακό
του ρόλο, να γίνει και αυτός «µαθητής» µέσα στο πρόγραµµα
και συνεργάτης των µαθητών του. Είναι απαραίτητο να είναι
απαλλαγµένος από κάθε είδους προκαταλήψεις,να ενδιαφέρεται
για όλους χωρίς διακρίσεις και να σέβεται τους εσωτερικούς
ρυθµούς των µαθητών του. Να είναι συντονιστής στις ιδέες
και στις εµπειρίες που αποκοµίζονται και όχι να λειτουργεί
ως ο µοναδικός ποµπός γνώσης.
Οι Σχολικοί Νοσηλευτές έχουν χρέος να διερευνήσουν
και να αξιολογήσουν πρώτα τα δικά τους συναισθήµατα, αξίες
και στάση,ώστε να µπορέσουν στη συνέχεια τόσο µε τη στάση
τους όσο και µέσα από την ενηµέρωση-διδασκαλία να
καλλιεργήσουν στους µαθητές συναισθήµατα αυτοεκτίµησης,
αυτοαξιολόγησης και αυτοελέγχου. Είναι απαραίτητο να
δείχνουν σεβασµό στους µαθητές,στις επιλογές τους και στον
τρόπο που τις εκφράζουν και να τους δείξουν καθαρά ότι
τους αποδέχονται.Η αποδοχή είναι καθοριστική και ουσιαστικά

που θα προάγει τους διαπροσωπικούς δεσµούς, µεταξύ
των δυο µερών.
Για να κατέχουν όµως αυτές τις δεξιότητες οι Σχολικοί
Νοσηλευτές πρέπει να έχει δηµιουργηθεί ένα δίκτυο
κατάρτισης αλλά και υποστήριξης τους µε την βοήθεια των
σχολικών νοσηλευτών και των άλλων φορέων ψυχικής υγείας.
Η κατάρτισή των Σχολικών Νοσηλευτών αποτελεί το µέσο
µετάδοσης της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε να
λειτουργήσουν οι ίδιοι ως σύµβουλοι της σχολικής κοινότητας
στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της προεφηβείας και
της εφηβείας στην προαγωγή της υγείας.
Ο σύγχρονος Σχολικός Νοσηλευτής αναλαµβάνει το
καθήκον να συµβάλει στη δηµιουργία, ικανών και ψυχικά υγιών
ανθρώπων. Καλείται, λοιπόν, σήµερα να λειτουργήσει ως
σύµβουλος όπου η σχέση του µε τους µαθητές κάποιες φορές
θα πρέπει να συνυπάρχουν κάποιοι ή και όλοι οι παρακάτω
παράγοντες (εντελώς απαραίτητοι στη συµβουλευτική
σχέση):
1. αναγνώριση του προβλήµατος του µαθητή ή των µαθητών
2. συµφωνία ή γνησιότητα απέναντι τους
3. απεριόριστη και άνευ όρων θετική αναγνώριση
4. ενσυναίσθηση, κατανόηση
Η αποδοχή µαθητή, των συναισθηµάτων του, ακόµη και
αυτών τα οποία ο ίδιος φοβάται, θεωρείται σηµαντική για τη
συναισθηµατική του ανάπτυξη και την εξεύρεση θετικών λύσεων.

Ο ρόλος των γονέων
Είναι παραδεκτό από όλους ότι η κοινωνία σήµερα
απαιτεί από τους ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικούς, για να
µπορέσουν να µεγαλώσουν τα παιδιά τους, να είναι σε
θέση να εξακολουθούν να «µεγαλώνουν» και οι ίδιοι. Σ’ ένα
µεταβαλλόµενο κόσµο τα σταθερά σηµεία αναφοράς δεν
µπορούν να βρεθούν «έξω», αλλά µέσα στο ίδιο το άτοµο.
Ο ρόλος του γονέα «µαθαίνεται» και σχεδόν κάθε
γονέας ανατρέχει στην εµπειρία που απέκτησε από τους
γονείς του από την πρώτη του νηπιακή ηλικία. Όµως στη
σύγχρονη εποχή δεν υπάρχουν οι σταθερές αξίες, οι
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καθορισµένοι ρόλοι και άλλα σταθερά σηµεία αναφοράς.
Οι αλλαγές είναι συχνές και ραγδαίες, και στις αλλαγές
αυτές που έχουν να κάνουν µε το ρόλο του σηµερινού
γονιού εµπεριέχονται αγωνίες και αβεβαιότητα, αλλά και
ευκαιρίες για καλύτερη προσωπική πορεία γονέων και παιδιών, καθώς και δυναµικότερη εσωτερική εξέλιξη
(Καλογρίδης, 2006). Τα σύγχρονα προγράµµατα Αγωγής
Υγείας αντιµετωπίζουν τον γονεικό ρόλο όχι σαν απόρροια µια εξωτερικής µαθησιακής, αλλά µιας ειλικρινούς
εσωτερικής διεργασίας (Κλεφτάρας, 2002).
Τόµος 02 • Τεύχος 03

ερ ε υνητικές εργασί ες

Μεθοδολογία ανάπτυξης προγραµµάτων Αγωγής Υγείας
Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων Συµβουλευτικής στήριξης και Αγωγής Υγείας ακολουθείται µεθοδολογία µε συγκεκριµένα διδακτικά εργαλεία. Η σύγχρονη
µεθοδολογία της Αγωγής Υγείας δεν στηρίζεται πλέον
στην απλή ενηµέρωση και µεταφορά γνώσεων σε εξειδικευµένα θέµατα υγείας. Αντιθέτως, για την εκπλήρωση των
στόχων της απαιτείται να χρησιµοποιηθούν µέσα που στοχεύουν στην ενεργητική και βιωµατική µάθηση των αντικειµένων των προγραµµάτων.
Στη µεθοδολογία αυτή προτείνεται:
• η προσέγγιση στης σχολικής τάξης ως οµάδας
• η εστίαση στην παιδαγωγική σχέση
• η ενεργητική ακρόαση ως τρόπος επικοινωνίας
• η διαθεµατική προσέγγιση µέσα από ενοποιηµένη
µορφή διδασκαλίας
• η χρήση διερευνητικών µεθόδων µε στόχο τη σταδιακή
οικοδόµηση της γνώσης.
Ως καταλληλότερο µοντέλο προσέγγισης προτείνεται
το Ψυχοκοινωνικό, το οποίο εισάγει την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει:
• τρόπους επικοινωνίας
• τρόπους επίλυσης αποφάσεων
• τρόπους λήψης αποφάσεων
• τρόπους συνειδητής επιλογής κ.α.
Για την προαγωγή και αγωγή υγείας είναι φανερό λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η εφαρµογή µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης, οι οποίες ενθαρρύνουν τη συµµετοχή
και τη συνεργασία. Το να διδάσκεται απλώς στους ανθρώπους το χρήσιµο, το ωφέλιµο και το σωστό δεν επαρκεί
στο να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Όλοι οι άνθρωποι, και φυσικά και οι µαθητές, πρέπει να είναι ενεργά αναµεµιγµένοι και να αισθάνονται ότι αυτό το οποίο µαθαίνουν είναι σχετικό µε τις δικές τους εµπειρίες.
Στην παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας η µετάδοση
πληροφοριών ακολουθεί µονόδροµη κατεύθυνση, από τον
εκπαιδευτικό προς τον µαθητή. Στη συµµετοχική προσέγγιση ή στην ενεργό µάθηση ο Σχολικός Νοσηλευτής
εφαρµόζει µια διττή διαδικασία: ανακαλύπτει τις ανάγκες
των µαθητών, τις στάσεις τους και το πώς αισθάνονται και
ανακαλύπτει τρόπους να καλύψει τις ανάγκες τους αυτές,
«ξέρω ότι δεν µπορώ να διδάξω τίποτα σε κανέναν, µπορώ

µόνο να δηµιουργήσω ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο
κάποιος θα µπορεί να µάθει κάτι». σύµφωνα µε τη θεωρία
του Rogers (Μαλικιώση-Λοίζου, 1999).
Με τη µέθοδο της οµαδοκεντρικής διδασκαλίας και
συµµετοχικής προσέγγισης ο σχολικός νοσηλευτής
ενθαρρύνει τους µαθητές να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη να µάθουν και να αναπτυχθούν, προκειµένου να νιώσουν ικανοί να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους και
την ευθύνη των αποφάσεων τους. Ειδικότερα, όταν αναφερόµαστε στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, χρειάζεται να
βοηθηθούν οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν τις αντιλήψεις
και τα συναισθήµατα τους, να τα αποδεχθούν και να ενισχύσουν έτσι την αίσθηση της αυτοαξίας τους.
Η αλληλεπίδραση των παιδιών στην οµάδα συµβάλλει
στη µείωση των λαθών και λειτουργεί ως έλεγχος στις διάφορες προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις (Γεώργας,1986).
Τα παιδιά κατανοούν καλύτερα ότι τα προβλήµατα τους
ζητούν την επαφή µε τους σηµαντικά «άλλους» που τους
περιβάλλουν.
Ο Malcolm Knowles υποστηρίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία της µάθησης είναι η ύπαρξη
ενός µαθησιακού συµβολαίου που χρησιµοποιείται από
τους εκπαιδευόµενους για τη διάγνωση των αναγκών τους,
τον ορισµό των στόχων τους, τον εντοπισµό των µαθησιακών στρατηγικών και την αξιολόγηση της προόδου τους
(Cross, 1981).
Παρατηρώντας τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας που
γίνονται στη χώρα µας, διαπιστώνουµε ότι έχουν σχεδιαστεί µε βάσει τις µεθόδους που αναφέρθηκαν, θεωρώντας
την µεθοδολογία ως ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία
στην επιτυχία ενός από τα σηµαντικότερα στοιχεία στην
επιτυχία ενός προγράµµατος.
Σηµαντικό είναι να υπογραµµισθεί ότι τα προγράµµατα
Αγωγής Υγείας για να έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα
απαιτούν συγκεκριµένες δεξιότητες – προϋποθέσεις για να
λειτουργήσει σωστά και εποικοδοµητικά η συµβουλευτική
σχέση µέσα σε αυτά (ορθή αντίληψη, εστίαση, αναζήτηση
– ανάδειξη προσόντων, προσεκτική παρακολούθηση και
ενεργή ακρόαση, χρήση ερωτήσεων, ενθάρρυνσης, αντανάκλαση συναισθηµάτων, αναδιατύπωση, παράφραση,
ερµηνεία, πληροφόρηση και καθοδήγηση).

Σχεδιασµός και Υλοποίηση Προγραµµάτων Πρόληψης και Παρεµβατικών
Προγραµµάτων Συµβουλευτικής και Αγωγής Υγείας
Η Συµβουλευτική και η Αγωγή Υγείας είναι κατεξοχήν
διαθεµατικές και διεπιστηµονικές δραστηριότητες.
Εποµένως, τα σχετικά προγράµµατα για να είναι αποτελεσµατικά, πρέπει τα θέµατα που διαπραγµατεύονται να
έχουν σπειροειδή και ολιστική δοµή και µέσα από τη διαθεµατική προσέγγιση να διαχέονται ή να ενσωµατώνονται
σε άλλα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος. Τόσο η
Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης

ψυχοσύνθεση του µαθητή όσο και η φύση των προγραµµάτων µας επιτρέπουν και µας κατευθύνουν στην εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισής ως την πλέον αποτελεσµατική µαθησιακή διαδικασία. Πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της όλης µαθησιακής διαδικασίας του
σχολείου.
Με τη διαθεµατική προσέγγιση το αντικείµενο δεν
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ερευνάται µόνο σε µια καθορισµένη ώρα εντός ή εκτός
ωρολογίου προγράµµατος µε τη συµµετοχή όποιων
θέλουν, αλλά επανέρχεται συχνά µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα, συνδεόµενο µε τα άλλα µαθήµατα. Επιπλέον, µε
τον τρόπο αυτό συµµετέχει, ευαισθητοποιείται και ενεργοποιείται όλο το δυναµικό της τάξης.
Η διαθεµατική προσέγγιση διευκολύνει το µαθητή να
εµπλουτίσει και να διαµορφώσει τις γνώσεις του σχετικά µε
ένα θέµα, από διάφορες πτυχές του ωρολογίου προγράµµατος και να µετατρέψει τη σχολική γνώση σε καθηµερινές
συνήθειες και πράξεις, που έχουν άµεση θετική επίδραση
στον τρόπο ζωής του. Η ικανότητα του σχολικού Νοσηλευτή να εντάξει αυτό που θέλει να κατανοήσουν οι µαθητές πάνω σε ένα θέµα προαγωγής υγείας, µέσα σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα είναι αυτή που θα τον οδηγήσει ή

όχι στην επιτυχία του στόχου που έχει προσδιορίσει.
Η Συµβουλευτική δεν αντιµετωπίζεται ως µεµονωµένο
γνωστικό αντικείµενο, αλλά αποτελεί στοιχείο κάθε πτυχής
της σχολικής ζωής και εξοπλίζει τους µαθητές µε ικανότητες ώστε:
• Να βρίσκουν, να κατατάσσουν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες.
• Να σχεδιάζουν µια έρευνα και να αξιολογούν τα δεδοµένα της.
• Να επικοινωνούν
• Να ερµηνεύουν τις σχέσεις µεταξύ του φυσικού κόσµου
και των ανθρώπων
• Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που τους απειλούν
• Να αναπτύσσουν συνεργασία µε τους άλλους
• Να κοινωνικοποιούνται.

Ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή στην ανάπτυξη προγραµµάτων Πρόληψης,
και προαγωγής της υγείας στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση
Στόχοι:
• Κατανόηση του ρόλου της οικογένειας ως «χώρου» που
παρέχει ασφάλεια και προστασία και επισήµανση των
διαφορετικών ρόλων του κάθε µέλους (γονιός, παιδί,
παππούς, γιαγιά κ.α.).
• Συνειδητοποίηση του πως αποκτούν φίλους και ανάδειξη της σηµασίας της φιλίας στη ζωή τους.
• Συζήτηση για θέµατα που αφορούν στον τρόπο µε τον
οποίο τα παιδιά αξιοποιούν το περιβάλλον τους, προκειµένου να ικανοποιήσουν ορισµένες ανάγκες τους.
• Κατανόηση βασικών παραµέτρων και τρόπων µε τους
οποίους οι κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες επηρε-

άζουν και διαµορφώνουν στάσεις και πρότυπα ταύτισης
και συµπεριφοράς.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
Μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες µπορούµε
να επιτύχουµε τους παρακάτω στόχους :
• ανάπτυξη της δυναµικής της οµάδας
• παιχνίδια ρόλων
• ερωτηµατολόγιο έρευνας
• καλλιτεχνική δηµιουργία
• δουλειά σε µικρές οµάδες πάνω σε θέµατα αγωγής υγείας
• µιµητικά παιχνίδια πάλι πάνω σε θέµατα υγείας.

Ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή στην ανάπτυξη προγραµµάτων Πρόληψης,
και προαγωγής της υγείας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Στόχοι:
Α) Αναζήτηση παραγόντων που συντελούν στη διαµόρφωση της ατοµικής ταυτότητας κάθε µαθητή.
Β) Αυτογνωσία και κατανόηση του τρόπου συσχέτισης
µε τους άλλους συµµαθητές και ιδιαίτερα των «σηµαντικών άλλων» στη ζωή τους.
Γ) Συνειδητοποίηση της σηµασίας των συναισθηµάτων
τους και της επίδρασης που αυτά έχουν στις σχέσεις µε
τους άλλους και το πώς νιώθουν για τον εαυτό τους.
∆) Η αλληλεπίδραση των εφήβων και η σηµασία της για
τη διαµόρφωση στάσεων, συµπεριφορών, συναισθηµάτων,
αναγκών και επιθυµιών, σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα,
όπως πως επηρεάζοµαι από τους άλλους σε θέµατα διατροφής- σεξουαλικής συµπεριφοράς- χρήση ουσιών, πως
αντιµετωπίζω περιπτώσεις πίεσης από τους άλλους για
θέµατα που αφορούν την προσωπική µου ασφάλεια- τη
χρήση ουσιών- τις σχέσεις µε το άλλο φύλο.
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Ενδεικτικές δραστηριότητες:
Μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες µπορούµε
να επιτύχουµε τους στόχους µας:
• ανάπτυξη της δυναµικής της οµάδας
• παιχνίδια ρόλων, ερωτηµατολόγια έρευνας
• καλλιτεχνική δηµιουργία
• δουλειά σε µικρές οµάδες, όλα τα παραπάνω πρέπει να
έχουν ως βασικό τους έρεισµα θέµατα αγωγής υγείας
Επισηµαίνεται η σηµαντικότητα του ρόλου που µπορεί να αναπτύξει ένας Σχολικός Νοσηλευτής στην ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης έχουν ως στόχο να εµποδίσουν ή να
καθυστερήσουν την έναρξη της χρήσης ουσιών καθώς
και τη µετάβαση από τη δοκιµή στη συστηµατική χρήση.
Αντίθετα, η δευτερογενής και η τριτογενής πρόληψη
Τόµος 02 • Τεύχος 03

α ν ασ κοπήσεις

στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους συστηµατικούς χρήστες να µην επανέλθουν στη χρήση ή να αποφύγουν
περαιτέρω προβλήµατα που µπορεί να προκληθούν από
τη χρήση ουσιών. Η διερεύνηση ορισµένων αιτιών που

οδηγούν τα άτοµα στη χρήση ουσιών δικαιολογεί την
έµφαση που δίνεται από τα προγράµµατα πρωτογενούς
πρόληψης στην ενίσχυση των ατοµικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων.

Επίλογος
Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή
προγραµµάτων Πρόληψης και Παρέµβασης σε θέµατα
υγείας στα σχολεία σε διεθνές επίπεδο δεν είναι και τόσο
ευχάριστες για την απόδοσή τους στη λειτουργικότητα των
παιδίων, συγκεκριµένα έχει διαπιστωθεί ότι (Χατζηχρήστου,
2004):
• Μεγάλο ποσοστό παιδίων και εφήβων αντιµετωπίζει
πολλά αναπτυξιακά προβλήµατα.
• Τα προβλήµατα των παιδίων είναι σύνθετα, αλληλένδετα
και σχετίζονται µε ποικίλες κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους.
• Ελάχιστοι ενδιαφέρονται οι εµπλεκόµενοι φορείς κυρίως
για την ψυχική υγεία των παιδίων.
• Έλλειψη συµβουλευτικής υποστήριξης και θεραπευτικής
παρέµβασης.
Οι διαπιστώσεις αυτές καθιστούν έντονη και επιτακτική
την ανάγκη για:

• Συνεργασία όλων των φορέων στους τοµείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας και δικαιοσύνης.
• Ολόπλευρη ανάπτυξη των µοντέλων παροχής υπηρεσιών.
• Συνεργασία, συντονισµός, διασύνδεση υπηρεσιών, φορέων, συστηµάτων και διεπιστηµονική συνεργασία ειδικών.
• Ανάπτυξη υπηρεσιών ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα κάθε
περιοχής (εθνικές/πολιτιστικές ιδιαιτερότητες).
• ∆ραστηριοποίηση οµάδων, συλλόγων γονέων.
• Συχνή αξιολόγηση των προγραµµάτων πρόληψης και
παρέµβασης.
• Συνεχής επιµόρφωση και κατάρτιση των ειδικών.
(Χατζηχρήστου, 2004). Ο σχολικός νοσηλευτής µπορεί
να γίνει συνδετικός κρίκος ανάµεσα σε όλους του ενδιαφερόµενους έτσι ώστε να γίνει εφικτός ό σκοπός όλων,
που δεν είναι άλλος από την συνεχή και ουσιαστική βοήθεια σε όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές, της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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