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Τα ερευνητικά ευρήματα του προγράμματος ProWell αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ δεν είναι επαρκώς 
εκπαιδευμένοι για να υποστηρίξουν την ψυχική υγεία των παιδιών κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
δημόσιας υγείας όπως η πανδημία Covid-19. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι χρειάζονται προγράμματα κατάρτισης για 
την ψυχική υγεία που θα τους βοηθήσουν: να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ψυχικής υγείας στα παιδιά, να αναγνωρίζουν 
τα σημάδια κακοποίησης, να αναγνωρίζουν τα συνήθη προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης (όπως το άγχος και η κατάθλιψη), να μαθαίνουν πώς να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας τόσο με 
τα παιδιά όσο και με τους γονείς, να λαμβάνουν πρακτική καθοδήγηση για το πώς να υποστηρίζουν τα παιδιά και τους 
εφήβους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να προάγουν την ευημερία τους χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. 
 
Η πανδημία Covid-19 επέβαλε μια αλλαγή προτύπου στην ψηφιακή εκπαίδευση στα σχολεία. Τα εθνικά λουκέτα και οι 
κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σήμαιναν ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα 
σε μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να ενσωματώσουν ψηφιακές μεθόδους 
διδασκαλίας στο έργο τους χωρίς να έχουν επαρκή κατάρτιση και υποστήριξη. Αυτές οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για 
τη δημόσια υγεία συνδέθηκαν με πρόσθετες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς, όπως η αντιμετώπιση της επιδείνωσης 
της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων που συνήθως αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε κρίσεις δημόσιας υγείας. 
 
Το έργο ProWell έχει ως στόχο να υποστηρίξει αυτή την ταχεία αλλαγή με την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών 
εργαλείων για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και άλλους 
εκπαιδευτικούς που ασχολούνται κυρίως με παιδιά και εφήβους, π.χ. προπονητές αθλημάτων, επικεφαλής ομάδων 
αναψυχής (δάσκαλοι χορού κ.λπ.), για την καλύτερη υποστήριξη των παιδιών κατά τη διάρκεια και μετά από δυσμενείς 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Οι δεξιότητες αυτές θα παρασχεθούν μέσω μιας καινοτόμου διδακτικής 
προσέγγισης και θα επικεντρωθούν στην ψυχική υγεία των παιδιών, την ευημερία και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Συνολικά, 
η κατάρτιση που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ProWell θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στο πώς να 
αναγνωρίζουν τα ζητήματα ψυχικής υγείας και να προάγουν την ευημερία των μαθητών, καθώς και να υποστηρίζουν τη 
δική τους ψυχική υγεία (π.χ. να αποφεύγουν την επαγγελματική εξουθένωση) όταν η διατάραξη των κοινωνικών δομών 
γίνεται καθημερινή πρακτική. 
 
Το έργο ProWell είναι ένα διετές πρόγραμμα (01/03/2021 - 28/02/2023), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 
ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 
Covid-19 στην ευημερία των παιδιών. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 7 εταίρους που είναι αφοσιωμένοι στην 
υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια κρίσεων: Technische Universitaet Dresden, 
Γερμανία (συντονιστής του έργου), Ινστιτούτο Prolepsis (Ελλάδα), Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος), Osengo 
(Γαλλία), Institut Drustvenih Znanosti Ivo Pilar (Κροατία), Associazione Tages Onlus, (Ιταλία) και Πανεπιστήμιο της 
Βαλένθια Polibienestar (Ισπανία). 
 
Κατά τους πρώτους 10 μήνες υλοποίησης του έργου, (01.03.2021 - 31.10.2021), η κοινοπραξία πέτυχε 
(i) μια χαρτογράφηση των υφιστάμενων ευκαιριών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, (ii) μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ανά 
χώρα και (iii) ομάδες εστίασης με εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτικούς σε όλες τις χώρες-εταίρους για τον εντοπισμό 
των αναγκών τους σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας. Παρόλο που η χαρτογράφηση αποκάλυψε 174 
προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ψυχικής υγείας που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν 
είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι για να υποστηρίξουν παιδιά και εφήβους κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων δημόσιας 
υγείας. Τα αποτελέσματα από 14 ομάδες εστίασης που διεξήγαγε το πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς και άλλους 
εκπαιδευτικούς σε 7 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Ελλάδα και Κύπρος) έδειξαν ότι η πανδημία Covid-
19 έχει προκαλέσει σημαντικές προκλήσεις για την ψυχική υγεία των μαθητών και ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 
εξειδικευμένη κατάρτιση για να αναγνωρίζουν τους μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο, να μαθαίνουν πώς να τους 
στηρίζουν καλύτερα και να κατανοούν πότε να τους παραπέμπουν σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. 
 
Η ολοκλήρωση αυτού του ορόσημου αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την κοινοπραξία, καθώς θα καθοδηγήσει τα 
επόμενα βήματα και θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε τους στόχους του έργου. Το έργο ProWell θα αναπτύξει μια 
καινοτόμο κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο κοινό και θα τους 
βοηθήσει να αυξήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στην προώθηση της ψυχικής υγείας των μαθητών 
κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο ProWell στη διεύθυνση https://prowell-project.com ή 
ακολουθήστε τη σελίδα ProWell στο Facebook: www.facebook.com/ProWellEUProject   
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