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Σχετικά με την Εργαλειοθήκη  
 
 
Αυτή η Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη Προσαρμογής αποσκοπεί στη δημιουργία και την παράδοση ενός 
εγγράφου καθοδήγησης σε παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικούς 
που είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και άλλων σχετικών ατόμων. Η 
εργαλειοθήκη εξηγεί τον τρόπο ενσωμάτωσης των γνώσεων που αποκτήθηκαν από το έργο σε 
διαπιστευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών 
κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.  
 
Το έγγραφο καθοδήγησης περιέχει τρία τμήματα: 
 
A. Πληροφορίες όπως η διάρκεια της κατάρτισης, οι μέθοδοι παροχής, και οι ανάγκες αξιολόγησης.  
B. Θεματικές ενότητες που εστιάζουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας και στον 
αντίκτυπο τους στην ψυχική υγεία των παιδιών. 
Γ. Τεχνικές κατάρτισης για την ενσωμάτωση γνώσεων και δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ψηφιακές δεξιότητες.  
 
Η εργαλειοθήκη δημιουργήθηκε από  όλη την κοινοπραξία του έργου Pro-Well υπό τον συντονισμό 
του οργανισμού Osengo. Η εργαλειοθήκη είναι ελεύθερα προσβάσιμη στον ιστότοπο του έργου και 
προωθεί υψηλά πρότυπα σχετικής κατάρτισης με απώτερο στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων 
της ψυχικής υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.  
 
Η εργαλειοθήκη ενισχύει την ανάπτυξη ικανοτήτων των παρόχων κατάρτισης και ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών, προσφέροντας τους τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία.  
 
Περαιτέρω χρήσιμο υλικό και πρόσθετες δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου 
και να τα κατεβάσετε δωρεάν. Όλο το υλικό που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να 
διανεμηθεί σε παιδαγωγικά πλαίσια και είναι δωρεάν με την άδεια χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών 
πόρων.   
 
Επισκεφθείτε επίσης την ψηφιακή εκπαίδευση: www.prowell-project.com  
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Εισαγωγή  
 
Η πανδημία Covid-19 ανάγκασε την εκπαιδευτική κοινότητα να αλλάξει τις μεθόδους και τις 
διαδικασίες διδασκαλίας πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη φορά στην πρόσφατη ανθρώπινη 
ιστορία.  
 
Το έργο ProWell έχει ως στόχο να υποστηρίξει αυτή την ταχεία αλλαγή μέσω καινοτόμων διδασκαλιών 
με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων, 
καθώς και στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε εκπαιδευτικούς, ως τρόπο καλύτερης 
υποστήριξης των παιδιών κατά τη διάρκεια και μετά από δυσμενείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
δημόσιας υγείας.  
 
Η κατάρτιση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ProWell υποστηρίζει εκπαιδευτικούς, όπως 
προπονητές αθλημάτων, επικεφαλής ομάδων αναψυχής (π.χ. χορός, κ.λπ.), επαγγελματίες παιδικής 
φροντίδας, νηπιαγωγούς, κ.λπ., προσφέροντας καθοδήγηση και κίνητρα για να υποστηρίξουν τα 
παιδιά κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας, όταν η διατάραξη των κοινωνικών 
δομών γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής, και στην εδραίωση μίας αίσθησης κανονικότητας για τα παιδιά, η οποία είναι 
ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την ψυχική τους υγεία.  
 
Μέσω της διαδικτυακής κατάρτισης υποστηρίζουμε, καθοδηγούμε, και παρακινούμε για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. Οι εκπαιδευτικοί που είναι καλά προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης δημόσιας υγείας μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά πρότυπα για τα παιδιά, 
υποστηρίζοντας τα κατά τη διάρκεια δύσκολων συνθηκών. Η πανδημία θα χρησιμεύσει ως 
παράδειγμα, αλλά η εκπαίδευση που αναπτύχθηκε μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε έκτακτη 
ανάγκη δημόσιας υγείας.  
 

Υπόβαθρο  
 
Οι επιστήμονες της δημόσιας υγείας ανησυχούσαν πάντα για ασθένειες που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν εκτεταμένες επιδημίες ή πανδημίες. Το 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε 
τα έθνη να προετοιμαστούν, περιγράφοντας «Δέκα απειλές για την παγκόσμια υγεία το 2019», μεταξύ 
των οποίων ήταν η απειλή από παθογόνα όπως οι κορονοϊοί παρόμοιοι με τον SARS ή τον MERS.  
  
Πόσο καλά προετοιμασμένη όμως μπορεί να είναι η κοινωνία για μέτρα όπως το κλείσιμο κοινωνικών 
δομών, δηλαδή σχολείων, θρησκευτικών ιδρυμάτων, αθλητικών και άλλων ψυχαγωγικών 
συγκεντρώσεων, και εργασίας; Πόσο καλά μπορούν να προετοιμαστούν οι άνθρωποι για 
παρατεταμένη κοινωνική απομόνωση, και πώς μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν την ανάγκη 
παραμονής εντός σπιτιών μακριά από φίλους και σχολικές δραστηριότητες; 
 
Πώς θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά την επιστροφή στην καθημερινή ζωή, και πώς μπορούν οι 
εκπαιδευτικοί να υποστηρίξουν αυτή τη νέα πραγματικότητα;  
 
Το αποτέλεσμα κάθε έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας είναι αβέβαιο, επομένως, είναι ζωτικής 
σημασίας να διδαχθούμε από αυτές τις συνθήκες, καθώς και να προετοιμαστούμε για μελλοντικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για την επιστροφή στην καθημερινή ζωή. Τα σχολεία και οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στην προετοιμασία, και να ενημερώνονται για τις 
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες που προκαλεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
  
Σύμφωνα με έρευνες, ο φόβος, το άγχος, η κατάθλιψη, και η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι 
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τα πιο συνηθισμένα προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια και 
μετά από μία έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας (CDC, 2020).  
 
Το στίγμα που σχετίζεται με τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί επίσης να θεωρηθεί εμπόδιο, 
επειδή οι ενήλικες μπορεί να υποτιμούν τα σημάδια ή να τα αγνοούν1. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών είναι εξαιρετικά σημαντικός, και είναι ένας από τους 
παράγοντες που πρέπει να αξιοποιηθούν για την προστασία των νεότερων μελών της κοινωνίας.  
 
Οι θεωρίες και οι προσεγγίσεις είναι γνωστές - αυτό που χρειάζεται είναι να παρουσιαστούν με 
πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να 
προετοιμαστούν για να υποστηρίξουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης δημόσιας υγείας.  
Η γνώση των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων για την υποστήριξη των παιδιών εξ αποστάσεως είναι 
απαραίτητη.  
 
Αυτή είναι η καινοτομία του έργου ProWell, μεταφέρει ερευνητικές γνώσεις και πρακτικές 
πληροφορίες σε ένα εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης που θα 
ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες. Οι καταστροφές στη δημόσια υγεία μπορούν είτε να αποτελέσουν 
μία ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν και να αναπτυχθούν είτε να οδηγήσουν σε φόβο και 
αβεβαιότητα εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά από τους ενήλικες.  
 
Οι εταίροι της κοινοπραξίας συνδυάζουν εμπειρογνωμοσύνη στην ψυχική υγεία, τη δημόσια υγεία 
και την επιδημιολογία, και εμπειρογνωμοσύνη στις ψηφιακές δεξιότητες και την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση.  
Οι εταίροι έχουν εργαστεί με την ψυχική υγεία των παιδιών στο παρελθόν και υπάρχει άμεση ανάγκη 
να εφαρμοστούν αυτές οι γνώσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας.  
 
Ενδεικτικά, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης - Technical University of Dresden έχει υλοποιήσει 
πολλά έργα στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των οικογενειών. Έχουν μελετήσει τον 
αντίκτυπο των καρκινικών ασθενειών των γονέων στα παιδιά, με την ομάδα του πανεπιστημίου να 
παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για συμβουλευτική και βραχυπρόθεσμη θεραπεία για τις 
οικογένειες. Εξετάστηκε επίσης ο αντίκτυπος της ανεργίας των γονέων στην ψυχολογική ευημερία και 
την ποιότητα ζωής των παιδιών, στο πλαίσιο της διαχρονικής μελέτης Saxony Longitudinal Study που 
διήρκεσε περισσότερα από 30 χρόνια.  
 
Η Prolepsis έχει εργαστεί εκτενώς με θέματα δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας και έχει υλοποιήσει 
σχετικά έργα όπως το ASSET - Σχέδιο Δράσης στην Επιστήμη στην Κοινωνία για τις Επιδημίες και τις 
Πανδημίες, ένα έργο του 7ου ΠΠ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και ενημερωθεί για την τρέχουσα 
δράση.  
 
Η Prolepsis και η Tages Onlus έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια της πανδημίας υλικό για την 
προστασία της ψυχικής ευεξίας στην Ελλάδα και την Ιταλία αντίστοιχα.  
 
Η Prolepsis, το Institute Pilar, και το CSI έχουν επίσης συνεργαστεί στο παρελθόν σε έργα που 
επικεντρώνονται στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και φροντιστών σε διάφορα θέματα δημόσιας 
υγείας, όπως η πρόληψη των εξαρτήσεων, π.χ. μέσω του έργου Πρόληψη του Καπνίσματος, του 
Αλκοόλ, και των Εξαρτήσεων από το Διαδίκτυο μεταξύ Παιδιών και Εφήβων: Μία προσέγγιση 
εκπαίδευσης προσανατολισμένη στην οικογένεια, Add-Free Training.  
 

 
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK195878/ 
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Η UVEG - Polibienestar συμμετείχε σε Daphne Project που σχετίζονται με την παιδική ηλικία, δηλαδή 
σε έργα που εστιάζουν στη θετική γονική μέριμνα (υποστήριξη, όχι βία) και στην εξάλειψη της βίας 
μεταξύ παιδιών και γονέων (αντιμετώπιση της βίας από παιδί σε γονέα). Συντόνισαν το έργο NO 
PUNISH με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των συστημάτων προστασίας για την εξάλειψη της 
σωματικής τιμωρίας στην Ευρώπη. Διαθέτουν επίσης εμπειρία στο Erasmus+ με στόχο τη βελτίωση 
της σωματικής, ψυχικής, και κοινωνικής ευημερίας των ανηλίκων, π.χ. το έργο EUVETCARE. Επιπλέον, 
στον τομέα της ψυχικής υγείας, το έργο ICARE ασχολήθηκε με την ψυχική ευημερία και υγεία, όπως 
η προώθηση της ανθεκτικότητας των μαθητών/μαθητριών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν 
διαταραχές προσαρμογής, και η πρόληψη των διατροφικών διαταραχών και της παχυσαρκίας στους 
εφήβους.  
 
Τέλος, η OSENGO έχει μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα ΕΕΚ για εκπαιδευτικούς.  
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Στόχοι  
 
Στο επίκεντρο του έργου ήταν η δημιουργία διαδικτυακής, μικτής, και εξ αποστάσεως κατάρτισης που 
θα επέτρεπε στους/τις εκπαιδευτικούς να υποστηρίζουν (κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας) τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να παρέχουν 
υψηλής ποιότητας υποστήριξη, χωρίς αποκλεισμούς, στους/τις μαθητές/μαθήτριες χρησιμοποιώντας 
ψηφιακό περιεχόμενο, όπως καινοτόμους διαδικτυακούς πόρους και εργαλεία. Οι εκπαιδευτικοί θα 
είναι σε θέση να αναπτύξουν εξατομικευμένες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις τοπικές δυσκολίες 
και πραγματικότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου ήταν:  
 

(1) Η παρατήρηση, ο εντοπισμός, και η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και ευκαιριών στον 
τομέα της υποστήριξης της ψυχικής υγείας των μαθητών/μαθητριών, ειδικά ως απάντηση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.  

(2) Η ανάπτυξη μικτής και εξ αποστάσεως κατάρτισης για την προώθηση της ψυχικής υγείας των 
παιδιών και των νέων κατά τη διάρκεια και μετά από μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας.  

(3) Η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικτυακών πόρων και εργαλείων για εκπαιδευτικούς.  
(4) Αύξηση της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων ετοιμότητας των εκπαιδευτικών όσον 

αφορά την υποστήριξη των παιδιών και των νέων κατά τη διάρκεια και μετά από μείζονες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.  

(5) Η ενίσχυση των ικανοτήτων των εταίρων για την ανάπτυξη και παροχή σχετικής κατάρτισης.  
(6) Η ευαισθητοποίηση και η αύξηση των δεξιοτήτων των κοινοτήτων, των οργανώσεων, και 

άλλων ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τη νέα κατάρτιση και τη σημασία της προώθησης 
της ψυχικής ευεξίας σε περιόδους έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.  

(7) Η ευαισθητοποίηση και η δημιουργία σχετικών δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Οι βασικές δραστηριότητες περιλάμβαναν: 
 

1) Χαρτογράφηση Οικολογικού Συστήματος και Μεθοδολογικό Πλαίσιο: Ψυχική υγεία παιδιών 
και νεαρών ενηλίκων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία (Π1). Αυτή η 
δραστηριότητα διερεύνησε την υπάρχουσα κατάρτιση και συγκεκριμένες ανάγκες, καθώς και 
τα κενά γνώσεων, όπως τα αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Δεδομένου ό,τι το έργο 
ανέπτυξε μία εξ αποστάσεως, διαδικτυακή κατάρτιση, η έκθεση υπογραμμίζει τις ελλείψεις, 
τις ανάγκες, και τις καλές πρακτικές σχετικά με τις ψηφιακές ευκαιρίες. Το 2ο μέρος της 
έκθεσης εξετάζει τις ανάγκες κατάρτισης, και τη μεθοδολογία κατάρτισης, με βάση την οποία 
αναπτύχθηκε το πρόγραμμα σπουδών.  

2) Πρόγραμμα σπουδών και περιεχόμενο κατάρτισης του έργου ProWell (Π2): Το εκπαιδευτικό 
πακέτο περιλαμβάνει περιεκτικό περιεχόμενο που παρέχεται μέσω παρουσιάσεων και άλλων 
εργαλείων, όπως βίντεο, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις, αναγνωστικό υλικό ανά θεματική 
ενότητα, κ.λπ. Το σεμινάριο περιλαμβάνει ενότητες που εστιάζουν στον ρόλο του σχολικού 
περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις στο σχολείο για εκπαιδευτικούς. Όλο το υλικό είναι 
διαθέσιμο διαδικτυακά.  

3) Πλατφόρμα κατάρτισης ProWell και ψηφιακά εργαλεία εκμάθησης (Π3): Η διαδικτυακή 
πλατφόρμα κατάρτισης περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί 
και τα εργαλεία αξιολόγησης. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης εργαλεία επικοινωνίας και 
δικτύωσης που επιτρέπουν στα μέλη να καταχωρούν τα προφίλ τους και να εντοπίζουν άλλα 
μέλη, ώστε να δημιουργηθούν θεματικές κοινοτικές ομάδες σε ολόκληρη την ΕΕ. Το πακέτο 
κατάρτισης που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμο σε ένα διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο 
φιλικό προς τον χρήστη, και μεταφράστηκε στις γλώσσες της κοινοπραξίας, με αποτέλεσμα 
να είναι διαθέσιμο σε 7 γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Γαλλικά, 
και Κροατικά). Η εφαρμογή και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που 
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δημιουργήθηκε θα πραγματοποιηθεί μέσω μίας βραχυπρόθεσμης κοινής εκδήλωσης 
κατάρτισης προσωπικού (C1) και κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.  

4) Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη Προσαρμογής (Π4): Αυτό το παραδοτέο παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές για τους παρόχους ΕΕΚ σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης παρόμοιας κατάρτισης. Ο 
μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών 
να υποστηρίζουν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Θα παρέχει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές, και 
αξιολογημένες πρακτικές και υλικό που μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί από οποιονδήποτε 
ενδιαφέρεται.   

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της κατάρτισης  
 

Ομάδα στόχος της κατάρτισης   
 
Η ομάδα-στόχος της κατάρτισης είναι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και εφήβους, όπως 
εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί, κ.λπ.  
 

Σκοπός και χρήση του εγγράφου καθοδήγησης και συστάσεων  
 
Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να προσφέρει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στους/τις 
επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και σε άλλα ενδιαφερόμενα 
άτομα, εξηγώντας πώς να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στους δικούς τους οργανισμούς 
τόσο στο διεπιστημονικό όσο και στο εξειδικευμένο μέρος της κατάρτισης. Περιλαμβάνει μία σύντομη 
περιγραφή κάθε ενότητας, που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική κατάρτιση, προκειμένου οι 
εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο. Επιπλέον, περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τον 
τρόπο διεξαγωγής των συγκεκριμένων ή παρόμοιων εκπαιδεύσεων, και τον τρόπο αξιοποίησης των 
διαφόρων πόρων.  
 
Οι εκπαιδευτικοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που επιθυμούν να σχεδιάσουν 
σχετική κατάρτιση μπορούν να αξιοποιήσουν το παρόν έγγραφο και τις εμπειρίες των εταίρων κατά 
την περίοδο του έργου. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ είναι πιθανό να διαπιστώσουν ό,τι απαιτούνται 
ορισμένες τροποποιήσεις για να προσαρμόσουν την κατάρτιση στις ανάγκες του οργανισμού τους και 
στο εθνικό πλαίσιο. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την υλοποίηση της κατάρτισης από την 
κοινοπραξία παρουσιάζονται στο τέλος του εγγράφου. Αυτά περιλαμβάνουν τόσο τις εμπειρίες των 
εκπαιδευτικών όσο και τα σχόλια από την αξιολόγηση στο τέλος της κατάρτισης, και μπορεί να είναι 
χρήσιμα όταν οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ σχεδιάζουν τη δική τους κατάρτιση. Απώτερος στόχος αυτού του 
εγγράφου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των κέντρων ΕΕΚ, καθώς και άλλων τύπων 
εκπαιδευτικών οργανισμών, με αποτέλεσμα να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει καλύτερα τους/τις 
επαγγελματίες σε θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών.  
 

Πόροι  
 
Κομμάτια & Υλικό από τις Εκπαιδευτικές Ενότητες: 
 
Κάθε μία από τις εκπαιδευτικές ενότητες έχει αναπτυχθεί για να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:  

• Μία PowerPoint παρουσίαση που περιλαμβάνει το βασικό περιεχόμενο της ενότητας  
• Ένα συμπληρωματικό Word έγγραφο που χρησιμεύει ως εγχειρίδιο της ενότητας και 

παρέχει όλες τις πληροφορίες για κάθε συγκεκριμένο θέμα  
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• Πρόσθετα φυλλάδια, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, κουίζ, και δραστηριότητες 
 
Κουίζ αξιολόγησης και ερωτήσεις: για την αξιολόγηση των γενικών γνώσεων σχετικά με την ενότητα, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που μπορούν να διεξαχθούν από τους χρήστες στον δικό 
τους χρόνο και χωρίς βαθμολόγηση 
 

Υλοποίηση της Κατάρτισης - Μέθοδοι Παράδοσης  
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται παραπάνω έχει σχεδιαστεί για να παραδίδεται εξ 
αποστάσεως μέσω μίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.  
 
Επιπλέον, όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
στοχευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Οι πόροι που παρέχονται 
προσφέρουν ευκαιρίες ηλεκτρονικής συμμετοχής, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διά 
ζώσης περιβάλλοντα. Παρόλο που έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν τις ανάγκες ενός νεανικού 
πληθυσμού, θα υπάρξουν τομείς στους οποίους η κατάρτιση θα πρέπει να προσαρμοστεί στο τοπικό 
πλαίσιο.  
  
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης δημιουργήθηκε για να είναι η κατάρτιση διαθέσιμη σε μία 
ευρύτερη ομάδα εκπαιδευομένων. Μέσω της πλατφόρμας, οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν πρόσβαση 
σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ενότητα. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης ερωτηματολόγια 
όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να ελέγξουν τις γνώσεις τους. Πρόσβαση αποκτάται μέσω 
εγγραφής στην ιστοσελίδα. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης, η 
τελική αξιολόγηση των γνώσεων, και οι ερωτήσεις αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν 
ένα πιστοποιητικό. 
 
Η κοινοπραξία εργάστηκε επί 2 χρόνια για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου χρήσιμου σε 
ολόκληρη την ΕΕ, και το εκπαιδευτικό υλικό του έργου ProWell είναι ελεύθερα διαθέσιμο για όλα τα 
ενδιαφερόμενα άτομα, ειδικά τους/τις εκπαιδευτικούς. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση 
για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα ως μέρος των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων. Τμήματα ή 
ολόκληρο το πρόγραμμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, και η αναγνώριση της πνευματικής 
ιδιοκτησίας του έργου ProWell και των εταίρων της κοινοπραξίας είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να 
εξετάσετε τα ευρήματα και τα διδάγματα που αποκομίσαμε από αυτό το έργο, τα οποία μπορούν να 
είναι χρήσιμα για μελλοντικές εκπαιδεύσεις. Προκειμένου οι οργανισμοί να προγραμματίσουν τις 
εκπαιδεύσεις τους, πρέπει να γίνουν ορισμένες εκτιμήσεις, ειδικά όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: 
ποιος/α θα είναι ο/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια, πώς θα διεξαχθεί η κατάρτιση, και πώς θα 
χρησιμοποιηθούν οι πόροι. Από αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση, η κοινοπραξία συγκέντρωσε 
εμπειρίες που μπορούν να είναι πολύτιμες για μελλοντικούς εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες. Η παρούσα 
ενότητα παρέχει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις σημαντικές πτυχές που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη πριν από τη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων.  
 

Τεχνικοί Πόροι  
 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί πόροι που διαθέτει η ομάδα-στόχος. Δεδομένου ό,τι η 
κατάρτιση γίνεται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί ό,τι οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν πρόσβαση σε φορητό υπολογιστή ή άλλες 
τεχνολογικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην πλατφόρμα. Η 
εμπειρία δείχνει ό,τι η δια ζώσης εκπαίδευση λειτουργεί καλύτερα με τα περισσότερα ακροατήρια, 
επειδή επιτρέπει περισσότερες συζητήσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 
διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ό,τι μειώνει 
τον χρόνο που διαρκεί η εκπαίδευση, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν. 
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Η πλατφόρμα είναι επίσης επωφελής σε περιπτώσεις όπου ο οργανισμός θέλει να παρέχει 
πιστοποιήσεις για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, επειδή δημιουργούνται αυτόματα από την 
πλατφόρμα. Ενθαρρύνει επίσης τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ασχοληθούν με το υλικό όποτε 
επιθυμούν, όχι μόνο την ώρα της κατάρτισης, και έτσι έχουν περισσότερο χρόνο για να το 
επεξεργαστούν και να το εφαρμόσουν στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον.  
 

Συμμετοχή του κοινού  
 
Ως διεπιστημονική κατάρτιση, και σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της 
ερευνητικής περιόδου του έργου, οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες θα πρέπει να προσπαθήσουν να 
εμπλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ακροατήριο στην παρουσίαση των ενοτήτων. Οι βινιέτες 
δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό, για να είναι η κατάρτιση πιο πρακτική και κατανοητή για 
τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες μπορούν να προσαρμόσουν τις 
βινιέτες στο δικό τους πλαίσιο, και με αυτόν τον τρόπο να προσκαλέσουν την εμπλοκή του κοινού. 
Τόσο οι βινιέτες όσο και οι ερωτήσεις αξιολόγησης βοήθησαν στο να γίνουν οι εκπαιδεύσεις πιο 
διαδραστικές, επειδή οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να απαντούν στις ερωτήσεις, καθώς 
και να προσφέρουν εξηγήσεις και πρόσθετα σημεία. Μία εμπειρία από την εμπλοκή μη έμπειρων 
εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών ήταν ό,τι οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούσαν να παρουσιαστούν ως 
εμπειρογνώμονες, και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν οι εκπαιδεύσεις πιο διαδραστικές. Επιπλέον, η 
χρήση περιπτώσεων στις εκπαιδεύσεις έχει ως στόχο την εμπλοκή του ακροατηρίου με το υλικό. Τα 
σχόλια από την αξιολόγηση ήταν ό,τι αυτό πρόσθεσε αξία, καθώς και ό,τι ήταν επιθυμητή η χρήση 
περισσότερων πρακτικών περιπτώσεων και η συμμετοχή (βλ. επόμενη ενότητα για τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν).  
 

Πιστοποίηση και Διαπίστευση 
 
Όταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποφασίζουν εάν θα προσφέρουν πιστοποίηση και διαπίστευση, 
έχουν πολλαπλές δυνατότητες. Προκειμένου οι συμμετέχοντες/ουσες να αποκτήσουν πόντους CME, 
η κατάρτιση πρέπει να εγκριθεί από τον τοπικό εθνικό οργανισμό για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι 
οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν να πιστοποιήσουν την κατάρτιση στο δικό τους τοπικό πλαίσιο, 
επικοινωνώντας με τον τοπικό εθνικό οργανισμό της χώρας όπου διαμένει η ομάδα-στόχος. Αυτό 
μπορεί να γίνει είτε για την διά ζώσης εκπαίδευση είτε για την πλατφόρμα.   
 
Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση και απαντηθούν οι ερωτήσεις αξιολόγησης στην πλατφόρμα, οι 
συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν αυτόματα ένα πιστοποιητικό. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν 
να επιλέξουν να παράγουν τη δική τους πιστοποίηση, σε περίπτωση που επιθυμούν να επιτύχουν 
πιστοποίηση χωρίς τη χρήση της πλατφόρμας ή κατά την ολοκλήρωση τμημάτων της κατάρτισης.  
 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεση τους έναν πλούτο ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν τους 
πόρους που ταιριάζουν καλύτερα στους μαθησιακούς τους στόχους, στην ομάδα των 
μαθητών/μαθητριών τους, και στο στυλ διδασκαλίας τους. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να δομούν 
το υλικό τους, να κάνουν συνδέσεις, καθώς και να τροποποιούν, να συμπληρώνουν, και να 
αναπτύσσουν ψηφιακούς πόρους για να υποστηρίζουν τη διδασκαλία τους.  
 
Βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή της εικονικής κατάρτισης:  
 

- Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε από πριν με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για να 
παρέχετε τον σύνδεσμο σύνδεσης. Επίσης, θα πρέπει ιδανικά να αποστείλετε υπενθυμίσεις, 
μία την προηγούμενη ημέρα και μία λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της κατάρτισης.  

- Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να συνδεθούν 10-15 λεπτά πριν από την έναρξη 
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του εικονικού μαθήματος, έτσι ώστε να επιλύσετε άμεσα τυχόν προβλήματα σύνδεσης και να 
απαντήσετε σε τεχνικές ερωτήσεις. 

- Μπορείτε επίσης να υπενθυμίσετε τους κανόνες που ισχύουν σε μία εικονική τάξη (πότε και 
πώς μπορούν να παρεμβαίνουν, κ.λπ.). 

- Συνιστάται να προετοιμάσετε από πριν το σενάριο της συνεδρίας, προκειμένου να 
διασφαλίσετε μία δομημένη εξέλιξη. Προσδιορίστε τα διάφορα στάδια. Πρώτον, το 
καλωσόρισμα και η παρουσίαση των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, η τεχνική επαλήθευση 
για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της τάξης. Τέλος, ανακοινώστε την ημερήσια ατζέντα 
και τους στόχους της συνεδρίας, καθώς και τη φύση των διαφόρων δραστηριοτήτων που 
έχουν προγραμματιστεί.  

 
Πρόοδος μίας εικονικής τάξης:  
 

- Η διάρκεια του μαθήματος πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα  
- Ασχοληθείτε κυρίως με το βασικό θέμα   
- Σχεδιάστε διαφορετικές δραστηριότητες για να δώσετε ρυθμό και ροή (οι οποίες μπορούν να 

τροποποιηθούν ανάλογα με τον στόχο)  
- Δημιουργήστε μία αίσθηση παρουσίας. Ο ρόλος σας είναι να διασφαλίσετε την ποιότητα της 

εικονικής τάξης, δεν είστε μόνο ο/η εκπαιδευτικός, αλλά είστε και οδηγός, συντονιστής, κ.λπ. 
Οι διαφορετικοί ρόλοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί από απόσταση. Οι συμμετέχοντες/ουσες 
πρέπει να αισθάνονται την ενέργεια και την παρουσία σας.  

 
Διαχωρίστε τι είναι καλό να γνωρίζουν και τι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν:  
 
Ο στόχος είναι να εξαλειφθούν τα περιττά μέρη και να παραμείνουν μόνο οι πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους. Για να 
προσδιορίσετε ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες, αναρωτηθείτε:  
 

• Τι πρέπει πραγματικά να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες/ουσες για να κάνουν τις εργασίες; 

• Εάν κάτι παραλειφθεί, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; 
 
Εάν κάποια πληροφορία δεν είναι απαραίτητη και δεν θα έχει αντίκτυπο εάν οι συμμετέχοντες/ουσες 
δεν την μάθουν, αφαιρέστε την.  
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Ευρήματα της Έρευνας ProWell  
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση - Προφίλ χωρών & Ανασκόπηση ευκαιριών κατάρτισης  
 

Ομάδες-Στόχοι  
 

Οι βασικές ομάδες-στόχοι του έργου ProWell είναι:  
● Εκπαιδευτικοί  
● Άλλοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται κυρίως με παιδιά και εφήβους, π.χ. προπονητές 

αθλημάτων, υπεύθυνοι ομάδων αναψυχής (π.χ. χορού, κ.λπ.), επαγγελματίες παιδικής 
φροντίδας, νηπιαγωγοί  

Στόχος μας είναι να απευθυνθούμε στους/τις συμμετέχοντες/ουσες που έχουν προσωπικό και 
επαγγελματικό ενδιαφέρον στους τομείς της ψυχικής υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.  
 

Μέθοδοι  
 

Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη δευτερογενής έρευνα που περιλάμβανε επιστημονικά άρθρα, 
επιστημονικές ή επαγγελματικές εκθέσεις, εθνικές εκθέσεις, βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων, πρακτικά 
συνεδρίων, πηγές γκρίζας βιβλιογραφίας, καθώς και πληροφορίες από ακαδημαϊκά τμήματα και 
ιδρύματα, κυβερνητικές πηγές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ευρωπαϊκά έργα, παρόχους υπηρεσιών 
και συμβούλους, προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες βασικές πληροφορίες για τις ομάδες-
στόχους, τα χαρακτηριστικά τους σε κάθε χώρα-εταίρο, και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τη διαθέσιμη 
κατάρτιση και τα προγράμματα. 
Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η οποία κάλυψε τις επτά Ευρωπαϊκές 
χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του έργου. Κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή 
της έρευνας στη χώρα του, ενώ το Ινστιτούτο Prolepsis, ως συντονιστής του Π1, ήταν υπεύθυνο για 
την ανασκόπηση της κατάστασης σε επίπεδο ΕΕ, τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων, και τη 
σύνταξη της τελικής έκθεσης. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά, καθώς και ο συνδυασμός τους: (κατάρτιση ή 
εκπαίδευση ή σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο ή εργαστήριο ή έργο ή ανάπτυξη ικανοτήτων) ΚΑΙ 
(ψυχική υγεία ή ψυχική ευεξία ή ανθεκτικότητα ψυχικής υγείας ή ετοιμότητα ψυχικής υγείας) ΚΑΙ 
(κρίση δημόσιας υγείας ή έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ή προκλήσεις δημόσιας υγείας ή 
πανδημία COVID-19 ή κορονοϊός ή πανδημία) ΚΑΙ (παιδί ή παιδιά ή έφηβοι ή νέοι) ΚΑΙ (ενήλικες ή 
γονείς ή εκπαιδευτικοί ή επαγγελματίες υγείας). Χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία από το 2010 έως 
11/2021. 
Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης παρουσιάζονται παρακάτω.  
 

 



  
 
 

 

15 
 

Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια και μετά από 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας 

ΕΕ & Διεθνές Επίπεδο 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και γενικότερα των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δημόσιας 
υγείας στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων  

 

Η πανδημία COVID-19 και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Οι επιπτώσεις της πανδημίας, 
που κυμαίνονται από περιορισμούς στις δημόσιες συγκεντρώσεις, το κλείσιμο των σχολείων, και την 
οικονομική παύση, σε διάφορες χώρες έχουν αλλάξει το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον, προκαλώντας 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων (Fegert και λοιποί, 2020). 
Αξίζει να σημειωθεί ό,τι η πανδημία και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας έχουν σοβαρότερες 
επιπτώσεις στη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων από ό,τι 
στον ενήλικο πληθυσμό. Ο ΟΗΕ υποστήριξε ό,τι η ψυχολογική δυσφορία έγινε ευρέως διαδεδομένη 
λόγω των άμεσων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στη δημόσια υγεία (Ηνωμένα Έθνη, 2020). 
Τα περισσότερα άτομα φοβούνται τη μόλυνση, την απώλεια αγαπημένων προσώπων, ή τον θάνατο. 
Η κοινωνική απομόνωση, το οικογενειακό άγχος, το αυξημένο ποσοστό παιδικής κακοποίησης, η 
διακοπή της εκπαίδευσης, και η αβεβαιότητα για το μέλλον επιδείνωσαν τις συναισθηματικές 
δυσκολίες των παιδιών και των εφήβων.  
 
Σε έρευνα του 2020 από το NHS - Ψηφιακή Έρευνα για την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων 
στην Αγγλία - διαπιστώθηκε ό,τι 1 στα 6 παιδιά (16%) και νεαρά άτομα είχε κάποια ψυχολογική 
διαταραχή υγείας σε σύγκριση με 1 στα 9 (10,8%) παιδιά και νεαρά άτομα το 2017. Η πανδημία είχε 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, με εμφανή τη γενική αύξηση 
των προβλημάτων ψυχικής υγείας στα κορίτσια και στα αγόρια. Η έρευνα του NHS συνάδει με τη 
μελέτη των Waite και λοιποί (2020) που διερεύνησε τις συνολικές επιπτώσεις της πανδημίας στην 
ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια ενός μήνα πλήρους αποκλεισμού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ό,τι τα συμπτώματα ψυχικής υγείας μεταξύ των 
παιδιών προεφηβικής ηλικίας επιδεινώθηκαν, με αύξηση 10% σε εκείνα που παρουσίαζαν 
συναισθηματικά συμπτώματα, αύξηση 20% στα παιδιά με υπερκινητικότητα ή απροσεξία, και αύξηση 
35% στα προβλήματα συμπεριφοράς. Ωστόσο, υπήρξαν μικρές αλλαγές στα συμπτώματα ψυχικής 
υγείας μεταξύ των παιδιών προεφηβικής ηλικίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Με βάση το φύλο, 
τα κορίτσια προεφηβικής ηλικίας είχαν μεγαλύτερη αύξηση στα συμπτώματα συμπεριφοράς, 
συναισθημάτων, και υπερκινητικότητας σε σχέση με τα αγόρια. Αξίζει να σημειωθεί ό,τι δεν υπήρξε 
καμία διαφοροποίηση στα συμπτώματα μεταξύ των εφήβων ως προς το φύλο.  
 
Ίσως η έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας έφερε οικογενειακή συνοχή και ευκαιρίες προσωπικής 
ανάπτυξης λόγω της εργασίας από το σπίτι, αλλά οι περιορισμοί στα ταξίδια, το άγχος, οι 
περιορισμένες επαφές με συνομήλικους, και η έλλειψη ρύθμισης του άγχους έχουν επιδεινώσει την 
ψυχική ευημερία των παιδιών και των εφήβων. Μία άλλη σημαντική απειλή από την κρίση της 
δημόσιας υγείας είναι ο υψηλός κίνδυνος γονεϊκής ασθένειας, ενδοοικογενειακής βίας, και παιδικής 
κακοποίησης που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων 
(Fegert και λοιποί, 2020).  
 
Ειδικότερα, τα παιδιά και οι έφηβοι από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, 
τραυματικές εμπειρίες, μεταναστευτικό υπόβαθρο, και αναπηρίες έχουν πληγεί περισσότερο από την 
έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας. Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 προκάλεσε έξαρση της 
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ενδοοικογενειακής βίας, η οποία έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών και των εφήβων. 
 
Ο ΟΗΕ εκτιμά ό,τι η ενδοοικογενειακή βία σημείωσε τρομακτική αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω 
των οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων που προκάλεσε η πανδημία και οι περιορισμοί μετακίνησης 
(ΟΗΕ, 2020). Επομένως, τα παιδιά και οι έφηβοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ψυχικών διαταραχών 
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, όπως τα υψηλά επίπεδα ενδοοικογενειακής βίας, η 
κακοποίηση των παιδιών, και η οικονομική δυσπραγία.  
 
Η έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας επιδείνωσε την ψυχική ευημερία των παιδιών και των εφήβων με 
προϋπάρχουσες καταστάσεις ψυχικής υγείας. Μαθητές/μαθήτριες με διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής/υπερκινητικότητας παρουσίασαν έντονο στρες, συμπτώματα συμπεριφοράς, και αλλαγές 
στη διάθεση κατά τη διάρκεια της πανδημίας (Zhang και λοιποί, 2020). Η διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μία από τις πιο διαδεδομένες νευροσυμπεριφορικές 
διαταραχές μεταξύ των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη μαθησιακή 
τους ικανότητα, την αυτοεκτίμηση, και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ στην Κίνα 
αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως η απώλεια της καθημερινής 
ρουτίνας, και η περιορισμένη προσωπική και κοινωνική αλληλεπίδραση, που αποτέλεσαν πιθανούς 
παράγοντες κινδύνου σοβαρών προκλήσεων ψυχικής υγείας.  
 
Μία έρευνα των Zhang και λοιποί (2020) διαπίστωσε ό,τι η ΔΕΠΥ των παιδιών επιδεινώθηκε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Επομένως, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα ευάλωτα παιδιά κατά τη 
διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία που ενδέχεται να επιδεινώσουν τις προϋπάρχουσες 
καταστάσεις τους. Επιπλέον, οι Hartman και λοιποί (2020) εξήγησαν ό,τι τα άτομα με ΔΕΠΥ 
επηρεάζονται αρνητικά από στρεσογόνες συνθήκες, όπως η αποτυχία στο σχολείο, η οικογενειακή 
βία, και οι οικονομικές δυσκολίες. Η υπερβολική έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις, όπως η 
απομόνωση λόγω της πανδημίας, ο φόβος της μόλυνσης, και η περιορισμένη κοινωνική επικοινωνία 
με άλλα άτομα αναμένεται να αυξήσουν τη σοβαρότητα της ΔΕΠΥ μεταξύ των εφήβων και των 
παιδιών. Για παράδειγμα, η αντιμετώπιση μίας κατάστασης με υψηλό στρες μπορεί να προκαλέσει 
επίμονη δυσλειτουργία της ρύθμισης των συναισθημάτων, όπως η ευερεθιστότητα, η ακραία 
αντιδραστικότητα, η απογοήτευση, ή η κατάθλιψη και το άγχος. Αντίθετα, η χαμηλότερη έκθεση σε 
επίπεδα στρες συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της ΔΕΠΥ σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας. Άρα, 
τα αυξανόμενα επίπεδα στρες κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας 
αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρά συμπτώματα ΔΕΠΥ στα επηρεαζόμενα παιδιά και εφήβους, 
όπως διαπιστώθηκε στη μελέτη των Zhang και λοιποί (2020).  

 

Καταγραφή προβλημάτων ψυχικής υγείας 
 
Κλινικά σημαντικά συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους έχουν επικρατήσει μεταξύ παιδιών και 
εφήβων από την έναρξη της πανδημίας COVID-19.  
  
Πριν από την πανδημία, υπολογιζόταν ό,τι η κατάθλιψη και το άγχος ήταν οι πιο συχνές καταστάσεις 
ψυχικής υγείας σε ποσοστό 8,5% και 11,6%, αντίστοιχα (Benton, Boyd, Njoroge, 2021). Ωστόσο, οι 
επιπτώσεις της πανδημίας και των απαγορεύσεων κυκλοφορίας αύξησαν το ποσοστό της κατάθλιψης 
στο 23,8% και του άγχους στο 19% μεταξύ των παιδιών και των εφήβων (Simon, Saxe, Marmar, 2020). 
Επομένως, η συχνότητα του άγχους και της κατάθλιψης μεταξύ των παιδιών και των εφήβων έχει 
αυξηθεί περισσότερο από 2 φορές σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία. Αξίζει να 
σημειωθεί ό,τι οι μεγαλύτεροι έφηβοι είχαν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους σε σύγκριση 
με τα μικρότερα παιδιά. Μία έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των εφήβων 
και των παιδιών από Duan και λοιποί (2020) διαπίστωσε ό,τι το 22% των ατόμων που απάντησαν 
ανέφερε συμπτώματα κατάθλιψης υψηλότερα από το κλινικό όριο, υποδεικνύοντας υψηλά επίπεδα 
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προκλήσεων ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ό,τι τα επίπεδα 
άγχους μεταξύ των παιδιών ήταν 23,87%, ενώ το άγχος των εφήβων ήταν 29,27%. 
  
Επομένως, οι έφηβοι παρουσίασαν περισσότερα συμπτώματα άγχους από ό,τι τα παιδιά, 
καθιστώντας την ηλικία καθοριστικό παράγοντα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία. 
Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονταν με αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης είναι το 
φύλο, η τοποθεσία διαμονής, και το στυλ αντιμετώπισης που εστιάζει στα συναισθήματα.  
 
Το κλείσιμο των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιούργησε περισσότερες ψυχικές 
ανάγκες για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το άγχος, η κατάθλιψη, 
ο λήθαργος, και η μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση είναι τα πιο συνηθισμένα αναφερόμενα 
προβλήματα ψυχολογικής υγείας μεταξύ των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Τα παιδιά και οι έφηβοι αναγκάζονται να μένουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια δυσμενών 
κρίσεων δημόσιας υγείας λόγω του κλεισίματος των σχολείων και της αναγκαστικής απομόνωσης που 
περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους και μειώνει τη σωματική δραστηριότητα. Μία 
μελέτη της συνεργατικής ομάδας εργασίας της Κίνας-EPA-UNEPSA διαπίστωσε ό,τι τα μικρότερα 
παιδιά (3-6 ετών) είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν συμπτώματα ψυχικής υγείας όπως 
προσκόλληση και φόβο επειδή τα μέλη της οικογένειας τους θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί με 
τον COVID-19 (Jiao και λοιποί, 2020).  
 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ό,τι τα παιδιά και οι έφηβοι (6-18 ετών) παρουσιάζουν απροσεξία και 
επίμονη περιέργεια. Η μελέτη των Singh και λοιποί (2020) ανέφερε ό,τι τα παιδιά και οι έφηβοι που 
ζουν σε περιοχές με πανδημία παρουσίασαν υψηλά ποσοστά φόβου, άγχους, και άλλων αρνητικών 
συναισθημάτων. Τα παιδιά παρουσιάζουν ψυχολογικά συμπτώματα ευερεθιστότητας, απροσεξίας, 
προσκολλητικής συμπεριφοράς, φόβου και απομόνωσης κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων 
δημόσιας υγείας. Άλλα παιδιά παρουσίασαν διαταραχές στον ύπνο, εφιάλτες, έλλειψη όρεξης, άγχος, 
και ταραχή. Οι Ellis, Dumas, και Forbes (2020) διαπίστωσαν ό,τι το άγχος που προκαλεί ο COVID-19 
σχετίζεται περισσότερο με τη μοναξιά και την κατάθλιψη, ειδικά οι έφηβοι που περνούν περισσότερο 
χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία συστηματική ανασκόπηση που διεξήχθη από τους 
Meherali και λοιποί (2021) διαπίστωσε ό,τι οι πανδημίες και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
δημόσιας υγείας προκαλούν στρες, ανησυχία, αδυναμία, καθώς και κοινωνικές και επικίνδυνες 
συμπεριφορές όπως η κατάχρηση ουσιών, η αυτοκτονία, και οι δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ των 
παιδιών και των εφήβων.  
 
Παρεμβάσεις όπως οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στην τέχνη, οι υπηρεσίες υποστήριξης, και οι 
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες με κλινικούς ιατρούς είναι πιθανό να μειώσουν τις επιπτώσεις στην 
ψυχική υγεία. Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία και τη χρήση ουσιών 
των Καναδών εφήβων από τους Craig και λοιποί (2020) διαπίστωσε ό,τι ένα μεγάλο ποσοστό (51%) 
των εφήβων πληρούσε τα κλινικά όρια για την κατάθλιψη, 39% για το άγχος, και 45% για τη διαταραχή 
μετατραυματικού στρες. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ό,τι οι έφηβοι ανησυχούν κυρίως για την υγεία 
των μελών της οικογένειας και το οικογενειακό άγχος. Επιπλέον, η κατάχρηση ουσιών μεταξύ των 
εφήβων αυξήθηκε κατακόρυφα, με το 50% των εφήβων να εμπλέκεται στην πρακτική αυτή τις 
τελευταίες 90 ημέρες. Το άγχος και η αβεβαιότητα που σχετίζονται με την πανδημία και οποιαδήποτε 
άλλη έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών.  
 
Σύμφωνα με έρευνα σε Ιταλούς και Ισπανούς γονείς, η συναισθηματική κατάσταση και η 
συμπεριφορά των περισσότερων παιδιών και εφήβων έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τα μέτρα 
εγκλεισμού (Ηνωμένα Έθνη, 2020). Πιο συγκεκριμένα, το 31% των παιδιών παρουσίασε μοναξιά, το 
38% ανέφερε νευρικότητα, ενώ το 39% είχε ανησυχία, ευερεθιστότητα, και δυσκολία συγκέντρωσης.  
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Η καταγραφή των αναγκών ψυχικής υγείας, οι σχετικές προκλήσεις και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
 
Το Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εντοπίσει διάφορες ανάγκες ψυχικής υγείας 
μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για να διατηρηθούν τα 
νεαρά άτομα και τα παιδιά ψυχικά υγιή περιλαμβάνουν την καλή σωματική υγεία μέσω της 
ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής σωματικής δραστηριότητας, του χρόνου και της 
ελευθερίας για παιχνίδι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, του “ανήκειν” σε μια ήρεμη 
οικογένεια. Άλλες ανάγκες περιλαμβάνουν τη φοίτηση σε σχολείο που φροντίζει για την υγεία των 
παιδιών και τη συμμετοχή σε τοπικές δραστηριότητες (Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας, 2021). Ωστόσο, 
τραυματικά γεγονότα, όπως αυτά που προκαλούνται από κρίσεις δημόσιας υγείας, όπως η πανδημία 
COVID-19, αναμένεται να εμποδίσουν την ψυχολογική ευημερία των παιδιών. Τα παιδιά και οι 
έφηβοι χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα τη στιγμή της πανδημίας. 
 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πανδημία COVID-19 έχει διαταράξει την παροχή 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο 93% των χωρών παγκοσμίως, παρόλο που η ζήτηση για υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Παράγοντες όπως το 
πένθος, η απομόνωση, η οικονομική δυσφορία και ο φόβος επισημάνθηκαν ως πιθανοί παράγοντες 
πρόκλησης προβλημάτων ψυχικής υγείας (WHO, 2020). Ως εκ τούτου, η περιορισμένη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας κατά την κρίσιμη περίοδο έχει επηρεάσει σοβαρά τα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις ψυχικής υγείας όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Περίπου το 10% των 
παιδιών και των εφήβων (5-15 ετών) επηρεάζονται από συμπεριφορικές και ψυχολογικές προκλήσεις 
που πληρούν τα κριτήρια για επίσημη διάγνωση και θεραπεία (Buhagiar & Cassar, 2012). 
 
Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό παιδιών και εφήβων έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. Ομοίως, η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία δηλώνει ότι ένα στα πέντε παιδιά είχε 
διαγνωστικές παθήσεις ψυχικής υγείας πριν από την πανδημία. Οι προκλήσεις ψυχικής υγείας 
σχετίζονται με αποτελέσματα όπως η κατάχρηση ουσιών, η αυτοκτονία και η αδυναμία να ζήσει 
κανείς ανεξάρτητα. Η APA υποστηρίζει περαιτέρω ότι μεγάλο μέρος των παιδιών και των εφήβων έχει 
περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για την κάλυψη των αναγκών της ψυχικής τους 
ευημερίας . Συγκεκριμένα, μόνο ένα στα πέντε παιδιά και εφήβους λαμβάνουν θεραπεία από 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Τα παιδιά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και τα άτομα με 
άλλες αναπηρίες επηρεάζονται περισσότερο όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας. 
 
Ο αριθμός των επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία 
των παιδιών και των εφήβων αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2020 και παρέμεινε υψηλός μέχρι τον 
Οκτώβριο. Οι Leeb et al. (2020) διαπίστωσαλ ότι ο αριθμός των επισκέψεων που σχετίζονται με την 
ψυχική υγεία για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών αυξήθηκε κατά 24% κατά το πρώτο lockdown, ενώ οι 
επισκέψεις των εφήβων αυξήθηκαν κατά 31%. Συνολικά, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων που 
είχαν ανάγκη από υπηρεσίες ψυχικής υγείας ήταν υψηλός το 2020 σε σύγκριση με την προ-πανδημική 
περίοδο το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Πρόγραμμα Επιτήρησης Συνδρόμων του CDC 
το 2020. Ως εκ τούτου, οι έφηβοι χρειαζόντουσαν περισσότερο υπηρεσίες ψυχικής υγείας έκτακτης 
ανάγκης το 2020 από τα παιδιά. Η αύξηση των επισκέψεων ψυχικής υγείας αντανακλά την ξαφνική 
αύξηση του στρες που σχετίζεται με την πανδημία και τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων 
περιορισμού του COVID-19 στη συναισθηματική ευημερία των παιδιών και των εφήβων. 
 
Επιπλέον, το κλείσιμο των σχολείων στην αρχή της πανδημίας και η εισαγωγή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Τα σχολεία 
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διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της ανάπτυξης της ψυχικής υγείας των παιδιών, 
καθώς τα παιδιά και οι έφηβοι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στα σχολεία (Schulte-Körne, 
2016). Η διακοπή της δια ζώσης μάθησης ήταν επιζήμια για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη 
σωματική δραστηριότητα των παιδιών που ενισχύουν την ψυχολογική ευεξία. Ο υψηλός 
επιπολασμός των προκλήσεων ψυχικής υγείας είναι πιθανό να προκαλέσει δυσμενείς 
μακροπρόθεσμες συνέπειες, όπως η κατάχρηση ουσιών στον πληθυσμό (Craig et al., 2020). Οι έφηβοι 
μπορεί να κάνουν χρήση ουσιών για να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους κατάθλιψης, άγχους και 
απογοήτευσης από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ακόμα κι αν ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι η 
κατάχρηση ουσιών μειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας (πιθανώς και λόγω μικρής 
διαθεσιμότητας). 
 

Σχετικές ανάγκες που προέκυψαν: Παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 
Οι συνθήκες ψυχικής υγείας των παιδιών του δημοτικού σχολείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
επικρατούν ακόμα λόγω αλλαγών στα σχολικά προγράμματα για τήρηση των πρωτοκόλλων δημόσιας 
υγείας. Μερικά από τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν πιο συχνά τα παιδιά του 
δημοτικού σχολείου περιλαμβάνουν το άγχος, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), τον αυτισμό και την εναντιωματική-προκλητική διαταραχή (Kerebih et al., 
2016). Τα σχολεία παραμένουν το κρίσιμο περιβάλλον για την έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση 
των προκλήσεων ψυχικής υγείας των παιδιών του δημοτικού σχολείου. Επιπλέον, οι δάσκαλοι είναι 
σε καλύτερη θέση να εντοπίζουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών εντός και εκτός τάξης. 
 
Επομένως, η διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων σχετικά με τις προκλήσεις ψυχικής υγείας 
των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των αναγκών ψυχικής υγείας των παιδιών. Οι 
ψυχιατρικές διαταραχές και η ψυχοκοινωνική αναπηρία είναι διαδεδομένες σε παιδιά 4-11 ετών, 
κυρίως στα δημοτικά σχολεία (Núñez Díaz, 2020). Επιπλέον, η κλινική κατάθλιψη είναι ένα από τα πιο 
κοινά προβλήματα ψυχικής υγείας που επηρεάζουν τα παιδιά στην εφηβεία σε όλο τον κόσμο. Ως εκ 
τούτου, η καλή ψυχική υγεία είναι ένα κρίσιμο στοιχείο ανάπτυξης μεταξύ των παιδιών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κρίσεις 
δημόσιας υγείας. 
 
Μια μελέτη των Kerebih et al. (2016) διερευνώντας τις αντιλήψεις των δασκάλων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για την ψυχική υγεία των παιδιών του δημοτικού σχολείου διαπίστωσε ότι πάνω από το 
50% των δασκάλων επεσήμαναν τα προβλήματα εξωτερίκευσης όπως η υπερκινητικότητα σε 41,4% 
και η εναντιωματική-προκλητική συμπεριφορά σε 37%. Τα προβλήματα εσωτερίκευσης 
βαθμολογήθηκαν σε 32,4% για συναισθηματικές προκλήσεις και 35,3% για θέματα που σχετίζονται 
με τους συνομηλίκους. Ομοίως, μια συστηματική ανασκόπηση από τον SchulteKörne (2016) 
αποκάλυψε ότι ο επιπολασμός της υπερκινητικής διαταραχής στα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι 1-
6%. Οι κύριες εκδηλώσεις της διαταραχής περιλαμβάνουν κινητική υπερκινητικότητα, ελλειμματική 
προσοχή και παρορμητική συμπεριφορά. 
 
Επιπρόσθετα, οι μαθησιακές διαταραχές όπως η δυσαριθμησία και η δυσλεξία επηρεάζουν το 4-6% 
των παιδιών. Από την άλλη πλευρά, το 4-5% των παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης πάσχουν από κατάθλιψη, με μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών να είναι κορίτσια. Οι 
προκλήσεις ψυχικής υγείας που εντοπίζονται μεταξύ των παιδιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνουν τον κίνδυνο απουσίας από το μάθημα, επανάληψης της 
ίδιας τάξης εγκατάλειψης του σχολείου. Οι κίνδυνοι που αφορούν προβλήματα ψυχικής υγείας είτε 
εσωτερίκευσης είτε εξωτερίκευσης μεταξύ των παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μπορεί να μειωθούν μέσω αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον και εφαρμόζοντας 
τεκμηριωμένα σχολικά προγράμματα. Οι Eisman et al. (2020) διαπίστωσε ότι οι προκλήσεις ψυχικής 
υγείας όπως η κατάθλιψη και το άγχος έχουν γίνει κρίσιμο πρόβλημα υγείας μεταξύ των παιδιών 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Επιπλέον, τα μη θεραπευμένα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιθανό να προκαλέσουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, όπως ακαδημαϊκή αποτυχία, κατάχρηση ουσιών, 
αυτοκτονία, βία και σχολική διαρροή. Τα παιδιά δημοτικού σχολείου που ζουν σε υποβαθμισμένες 
περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις ψυχικής υγείας σε σχέση με τους εύπορους 
συμμαθητές τους. Όπως παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το κλείσιμο 
σχολείων που σχετίζεται με την κρίση δημόσιας υγείας μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω 
παρατεταμένης κοινωνικής απομόνωσης από συνομηλίκους, δασκάλους, κοινοτικά δίκτυα και άλλα 
μέλη της διευρυμένης οικογένειας. Οι Zhang et al. (2020) διερεύνησε τα συμπτώματα ψυχικής υγείας, 
τον μη αυτοκτονικό αυτοτραυματισμό, τον αυτοκτονικό ιδεασμό και τα σχέδια θανάτου μέσω 
διαχρονικής κοόρτης έρευνας σε παιδιά και εφήβους. 
 
Οι ερευνητές βρήκαν αυξημένο επίπεδο συμπτωμάτων κατάθλιψης, αυτοκτονικού ιδεασμού, μη 
αυτοκτονικού τραυματισμού και σχεδίων αυτοκτονίας μεταξύ των μαθητών. Ως εκ τούτου, οι 
αυξανόμενες ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
απαιτούν επείγουσα προσοχή για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία στο 
μέλλον. Μια μελέτη του Marryat (2017) βρήκε τριπλάσια διεύρυνση της ανισότητας στα επίπεδα των 
προκλήσεων ψυχικής υγείας των παιδιών από την ηλικία των 4 έως 11 ετών μεταξύ παιδιών 
δημοτικού σχολείου που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και εκείνων που ζουν σε γειτονιές 
υψηλού εισοδήματος. Επομένως, το δημογραφικό υπόβαθρο των παιδιών του δημοτικού σχολείου 
προβλέπει τον κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας. 
 
Ως εκ τούτου, τα παιδιά δημοτικού σχολείου από υποβαθμισμένες περιοχές χρειάζονται πρόσθετη 
υποστήριξη για να υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ομοίως, μια 
μελέτη του Hawrilenko (2021) που εξέτασε τις διαφορές στα κοινωνικοδημογραφικά πρότυπα των 
αποτελεσμάτων στην ψυχική υγεία των παιδιών διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στις ανάγκες ψυχικής υγείας των παιδιών διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το 
εισόδημα του νοικοκυριού. Μετά τη διερεύνηση ενός δείγματος παιδιών ηλικίας 4 έως 17 ετών, τα 
μεγαλύτερα παιδιά παρουσίασαν τα χειρότερα αποτελέσματα στην ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από εκείνα που παρακολούθησαν μαθήματα δια ζώσης. Ωστόσο, τα 
μικρότερα παιδιά που παρακολουθούσαν διαδικτυακά μαθήματα είχαν ελαφρώς καλύτερα 
αποτελέσματα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τα συνομήλικα τους που παρακολούθησαν μαθήματα 
δια ζώσης. Γενικά, το κλείσιμο των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στις ανάγκες ψυχικής υγείας των μεγαλύτερων παιδιών. Οι συναισθηματικές δυσκολίες 
που προκύπτουν από τις μειωμένες κοινωνικές σχέσεις διέκοψαν τις καθημερινές δραστηριότητες και 
οι μειωμένες σωματικές δραστηριότητες προκάλεσαν δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία στα 
μεγαλύτερα παιδιά. 
 
Μέσα από την ανασκόπηση σε όλες τις χώρες εταίρους, είναι σαφές ότι οι περισσότερες από τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες κατάρτισης, έργα και παρεμβάσεις, καθώς και δημοσιευμένη βιβλιογραφία για 
την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας αναφέρονται στην 
πανδημία COVID-19. Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
των παιδιών και των εφήβων. Οι επιπτώσεις της πανδημίας που κυμαίνονται από την επιβολή του 
lockdown, το κλείσιμο των σχολείων και την απώλεια εισοδήματος ήταν επιζήμιες για την ψυχολογική 
ευημερία των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά και οι έφηβοι από οικογένειες με χαμηλό 
εισόδημα, προϋπάρχουσες ψυχικές παθήσεις και άτομα με αναπηρίες επηρεάστηκαν περισσότερο 
από την πανδημία λόγω της υψηλής ευαλωτότητάς τους σε παράγοντες κινδύνου για την ψυχική 
υγεία όπως η κατάθλιψη και το άγχος. 
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Τα περισσότερα παιδιά και έφηβοι αντιμετώπισαν προκλήσεις ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, με σημαντική επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το επίπεδο 
της κατάθλιψης και του άγχους μεταξύ των παιδιών και των εφήβων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του 
πρώτου και τελικά του δεύτερου lockdown, αλλά στο μεσοδιάστημα η ψυχική υγεία βελτιώθηκε ξανά 
ενώ παρέμεινε χειρότερη από ό,τι πριν από την πανδημία, όποτε τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι 
ήταν εκείνα που επηρεάστηκαν περισσότερο. Άλλες αναφερόμενες προκλήσεις ψυχικής υγείας 
περιλαμβάνουν μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και λήθαργο λόγω εντολών παραμονής στο σπίτι 
που εμπόδιζαν τα παιδιά να συμμετέχουν σε σωματική άσκηση και να αλληλεπιδρούν με τους 
συνομηλίκους τους και τα άλλα μέλη της οικογένειας εκτός σπιτιού. Το κλείσιμο των σχολείων και η 
παραμονή στο σπίτι αύξησαν επίσης τα επίπεδα χρήσης Διαδικτύου και υπολογιστή σε παιδιά και 
εφήβους, προσθέτοντας επιπλέον φορτίο στα ήδη υψηλά επίπεδα χρήσης του Διαδικτύου και των 
υπολογιστών μεταξύ παιδιών και εφήβων. 
 
Επιπλέον, τα παιδιά παρουσίασαν ψυχολογικά συμπτώματα ευερεθιστότητας, συμπεριφορών 
προσκόλλησης, απροσεξίας, φόβου και απομόνωσης. Οι διάφορες ψυχικές ανάγκες των παιδιών και 
των εφήβων που προσδιορίζονται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας περιλαμβάνουν 
πρόσβαση σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, τακτική σωματική δραστηριότητα, ελευθερία 
αλληλεπίδρασης με άλλους και επανάληψη της μάθησης. Η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
καθώς και η ψυχική υγεία σημαντικών προσώπων με τα οποία αναπτύσσουν δεσμούς όπως γονείς ή 
εκπαιδευτικοί ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που επιδείνωσε τις προκλήσεις ψυχικής υγείας κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Τα παιδιά και οι έφηβοι από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος είναι τα 
πιο ευάλωτα σε προκλήσεις ψυχικής υγείας λόγω της έκθεσής τους στην πείνα και του αυξημένου 
κινδύνου μόλυνσης από τον ιό. Οι προκλήσεις ψυχικής υγείας είναι πιο διαδεδομένες σε παιδιά από 
περιθωριοποιημένες ή οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες. Επιπλέον, η αύξηση της οικογενειακής 
βίας σε ολόκληρο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξέθεσε περισσότερα παιδιά σε 
κατάθλιψη και άγχος. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια 
της κρίσης δημόσιας υγείας περιλαμβάνουν τη διαταραχή στις συνήθεις δραστηριότητες, τη σχολική 
εκπαίδευση και την παρουσία προϋπαρχουσών καταστάσεων όπως η ΔΕΠΥ. Ωστόσο, ορισμένοι 
παράγοντες ήταν ζωτικής σημασίας για τη μείωση της επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας μεταξύ των 
παιδιών. Οι προστατευτικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
περιλαμβάνουν την κοινωνική σύνδεση/κοινωνικούς δεσμούς και τη συνεχιζόμενη εκπαιδευτική 
δέσμευση. 
Οι δάσκαλοι σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να αντιμετωπίζουν την ψυχική υγεία 
των παιδιών σε κρίσεις δημόσιας υγεόας, όπως η πανδημία COVID-19 και το ξέσπασμα της γρίπης. Οι 
δάσκαλοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό προβλημάτων ψυχικής υγείας και στην 
παραπομπή των παιδιών για την κατάλληλη φροντίδα. Ωστόσο, μια έρευνα που ανατέθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε ότι μόνο το 32% των εκπαιδευτικών είχε 
λάβει επαρκή κατάρτιση σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών. Έτσι, οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
των δασκάλων στον εντοπισμό των προκλήσεων ψυχικής υγείας των παιδιών προέρχονται από τις 
καθημερινές αλληλεπιδράσεις και τις εμπειρίες τους και όχι από την επίσημη εκπαίδευση. Ορισμένες 
από τις ανάγκες και τα θέματα ψυχικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕ που 
προσδιορίζονται στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν τον έλεγχο ψυχικής υγείας, την αναγνώριση και 
την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 
 
Καθώς οι κρίσεις δημόσιας υγείας γίνονται συνηθισμένες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κρίση της 
κλιματικής αλλαγής (π.χ. σεισμός στην Κροατία), οι ανάγκες ψυχικής υγείας των παιδιών και των 
εφήβων θα πρέπει να μπαίνουν σε προτεραιότητα, καθώς είναι ο πιο ευάλωτος πληθυσμός. Οι 
δάσκαλοι των σχολείων θα πρέπει να εκπαιδεύονται επαρκώς για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
της ψυχικής υγείας των παιδιών εντοπίζοντας έγκαιρα προειδοποιητικά σημάδια και ενεργώντας 
άμεσα για να υποστηρίξουν τα παιδιά και τους εφήβους και να τους παραπέμψουν για περαιτέρω 
βοήθεια. Επιπλέον, οι δάσκαλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται επαρκώς στην εξ αποστάσεως 
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υποστήριξη ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών και των εφήβων σε 
κρίσεις δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, η υποστήριξη ψυχικής υγείας μπορεί να παρέχεται στα 
παιδιά μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων ή βίντεο για την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των 
παιδιών. Θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα η ψηφιακή κατάρτιση για την ψυχική υγεία για τους 
εκπαιδευτικούς σε επίπεδο ΕΕ. 
 
Τα μαθήματα θα πρέπει σε πρώτο σημείο να στοχεύουν στην αύξηση του γραμματισμού ψυχικής 
υγείας των εκπαιδευτικών, τόσο γενικά όσο και ειδικά σε κρίσεις δημόσιας υγείας. Τα μαθήματα θα 
πρέπει να επικεντρωθούν στον εντοπισμό των επιπτώσεων της κρίσης δημόσιας υγείας, ξεκινώντας 
από τον COVID-19, στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, στον μετριασμό ψυχολογικών 
προκλήσεων όπως το άγχος και την κατάθλιψη και στον εντοπισμό των συμπτωμάτων που 
παρουσιάζουν τα παιδιά, χρησιμοποιώντας μεθόδους και εργαλεία όπως η ψυχοεκπαίδευση. Όσον 
αφορά στον εντοπισμό των συμπτωμάτων, οι δάσκαλοι θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύονται στην 
αναγνώριση των σημείων κακοποίησης και να αναπτύξουν δεξιότητες για την πρόληψη της βίας. Οι 
ενότητες του μαθήματος στις οποίες πρέπει να δοθεί έμφαση κατά την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων 
περιλαμβάνουν τις ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, το άγχος που σχετίζεται με τον COVID-19, την 
ψυχική ανθεκτικότητα και τα κοινά προβλήματα ψυχικής υγείας σε κρίσεις δημόσιας υγείας. 
 
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης βασικές πρακτικές προαγωγής της υγείας και εκπαίδευσης. 
Περιλαμβάνονται δεξιότητες επικοινωνίας και πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 
υποστήριξης παιδιών και εφήβων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική 
και πρακτική, εστιάζοντας επίσης στην παροχή συγκεκριμένων εργαλείων σε δασκάλους και 
εκπαιδευτικούς όπως φύλλα εργασίας, προτεινόμενες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν 
ηλεκτρονικά ή δια ζώσης, λίστες ελέγχου, πρότυπα κ.λπ. Τέλος, η εκπαίδευση προσφέρει έναν 
κατάλογο παρόχων φροντίδας ψυχικής υγείας και τις απαραίτητες πληροφορίες για παραπομπή, 
καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία σε επίπεδο χώρας, έτσι ώστε 
οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν εύκολα να βρουν πού να παραπέμψουν τα παιδιά και 
τους εφήβους μόλις εκτιμήσουν ότι χρειάζονται επαγγελματική βοήθεια. 
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Αναφορά ομάδας εστίασης - Δεδομένα και ευρήματα για κάθε χώρα 
 

Μεθοδολογία 
 
Διενέργεια ομάδας εστίασης(focus group) 
Οι συζητήσεις ομάδων εστίασης (FGDs) διεξήχθησαν προκειμένου να προσδιοριστούν οι κύριες 
εκπαιδευτικές ενότητες για την εκπαίδευση ProWell, με τη συμμετοχή συμμετεχόντων και τη χρήση 
της ομαδικής αλληλεπίδρασης για τη δημιουργία δεδομένων (Kruger & Casey 2014). Οι συζητήσεις 
ομάδων εστίασης πραγματοποιήθηκαν στα έξι κράτη μέλη της ΕΕ που αποτελούν την κοινοπραξία 
ProWell: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία και Κύπρο. Το έργο ProWell δεν 
περιελάμβανε δοκιμές σε ανθρώπους ή ζώα, επομένως δεν απαιτήθηκε έγκριση από IRB ή τοπική 
επιτροπή δεοντολογίας. Οι συμμετέχοντες έδωσαν γραπτή ενημερωμένη συγκατάθεση πριν από τις 
συζητήσεις. Η διάρκεια των συζητήσεων ήταν 60-90΄ το καθένα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και 
αναλύθηκαν μεταξύ 8/2021 και 11/2021. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και σύμφωνα με τις 
οδηγίες για την ασφάλεια κάθε χώρας εταίρου, οι ομάδες εστίασης μετατράπηκαν σε διαδικτυακές 
ομάδες εστίασης. Αυτή η τροποποίηση δεν άλλαξε την «κλασική» μεθοδολογία της ομάδας εστίασης. 
Οδηγίες για την πραγματοποίηση διαδικτυακών FGD δόθηκαν σε όλους τους εταίρους από το 
Prolepsis Institute – συντονιστή οργανισμό. 
 
Συμμετέχοντες ομάδας εστίασης 
Οι συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν ήταν: (i) εκπαιδευτικοί σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων, (ii) άλλοι παιδαγωγοί, όπως προπονητές αθλημάτων, αρχηγοί ψυχαγωγικών ομάδων 
(χορού κ.λπ.), επαγγελματίες παιδικής μέριμνας, νηπιαγωγοί. Όλοι οι συμμετέχοντες προσλήφθηκαν 
μέσω του περιφερειακού δικτύου συνεργατών «ProWell». Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε 
σαφής επεξήγηση του προγράμματος, του σκοπού, των στόχων και των διαδικασιών της μελέτης. Δύο 
FGDs (με περίπου 4-8 συμμετέχοντες η καθεμία) διεξήχθησαν με καθεμία από τις δύο ομάδες-
στόχους που αναφέρονται παραπάνω, στις έξι συμμετέχουσες χώρες. 
 
Ερωτήσεις ομάδας εστίασης 
Ένας οδηγός συζήτησης (ΟΣ) αναπτύχθηκε με βάση τους ερευνητικούς στόχους του έργου. Ο ΟΣ 
κάλυψε τους ακόλουθους οριζόντιους θεματικούς τομείς: (i) ζητήματα ψυχικής υγείας, ανάγκες και 
προκλήσεις των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας, όπως η 
τρέχουσα πανδημία COVID-19, (ii) προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που 
μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη επιδείνωσης της ψυχικής υγείας είτε να επηρεάσουν αρνητικό 
τρόπο, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας, (iii) ανάγκες ή κενά 
πληροφόρησης/γνώσης των ομάδων-στόχων σε σχέση με τις ανάγκες ψυχικής υγείας και τα ζητήματα 
των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας, (iv) συμφωνία σε μια 
σχηματική προδιαγραφή για την εκπαίδευση Pro Well. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν να 
μοιραστούν τις προσωπικές τους απόψεις και εμπειρίες. Οι συντονιστές δεν απάντησαν άμεσα ούτε 
αντέδρασαν στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. 
 

Ανάλυση Δεδομένων 
Τα δεδομένα αναλύθηκαν μεταξύ 8/2021 και 11/2021. Τα FGD μεταγράφηκαν αυτολεξεί σε τοπικές 
γλώσσες και τα αναγνωριστικά αφαιρέθηκαν για να διατηρηθεί η ανωνυμία. Οι μεταγραφές 
αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας θεματική ανάλυση (Hsieh and Shannon 2005). Δύο ερευνητές σε κάθε 
χώρα διάβασαν ανεξάρτητα το πρώτο αντίγραφο από κάθε FGD και δημιούργησαν δύο σετ κωδικών 
(ένα για κάθε έναν από τους τρεις στόχους/FGD). Χρησιμοποιώντας μια συναινετική προσέγγιση 
κωδικοποίησης, οι κωδικοποιητές σε κάθε χώρα εταίρο επανεξέτασαν την κωδικοποίησή τους, 
συζήτησαν τυχόν αποκλίσεις και όρισαν νέους κώδικες. Αυτό επαναλήφθηκε επαναλαμβανόμενα με 
τις επόμενες μεταγραφές μέχρι να μην εμφανιστεί νέος κωδικός. Κώδικες και συνοδευτικά 
αποσπάσματα κειμένου χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός βιβλίου κωδικών για καθέναν από 
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τους δύο στόχους. Τα βιβλία κωδικών στη συνέχεια μεταφράστηκαν στα αγγλικά, εξετάστηκαν και 
οριστικοποιήθηκαν μεταξύ των ερευνητών σε μια συναινετική συνάντηση. Οι κώδικες συνδυάστηκαν 
με περιγραφές και απεικονίστηκαν με παραδείγματα. Τα δύο τελικά βιβλία κωδικών 
χρησιμοποιήθηκαν για την κωδικοποίηση ολόκληρου του συνόλου δεδομένων. Οι αποκλίσεις στην 
κωδικοποίηση μεταξύ των χωρών εντοπίστηκαν στην ανάλυση και επαληθεύτηκαν στο βιβλίο 
κωδικών, μέσω ελέγχων που έγιναν μετά την κωδικοποίηση της πρώτης μεταγραφής FG σε κάθε χώρα 
σε συνεργασία με τον κύριο οργανισμό. Η εγκυρότητα των κωδικών ελέγχθηκε σε σχέση με 
αποσπάσματα δεδομένων για να εξακριβωθεί η γείωση των δεδομένων. Ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για την ανάλυση (Ινστιτούτο Prolepsis) συνέχισε με τη ομαδοποίηση των κωδικών σε 
αναδυόμενες κατηγορίες, οι οποίες στη συνέχεια δομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε γενικά θέματα. 
Η τελική επικύρωση των κωδικών έναντι των αποσπασμάτων δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
κάθε συμμετέχοντα οργανισμού και του επικεφαλής οργανισμού, για να εξασφαλιστεί η συνεπής 
αναπαράσταση θεμάτων και κατηγοριών σε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων. 
 

Αποτελέσματα 
Αυτή η ποιοτική μελέτη επικεντρώθηκε στον εντοπισμό κοινών σημείων μεταξύ των χωρών και των 
ομάδων-στόχων, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη χώρα. Περιλαμβάνονται κατά λέξη 
αποσπάσματα από τις αναλύσεις για την υποστήριξη θεμάτων που προέκυψαν από τα δεδομένα. Τα 
δεδομένα αναφέρονται σε συγκεκριμένες χώρες και ομάδες-στόχους. 
 
Περιγραφικά Χαρακτηριστικά 
Συνολικά, 86 άτομα συμμετείχαν σε 12 συζητήσεις ομάδων εστίασης στη Γαλλία, την Κροατία, τη 
Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Κύπρο.  
Δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών και άλλων εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην 
ποιοτική μελέτη ProWell. 
 
Δάσκαλοι: 41 δάσκαλοι συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης του ProWell. 6 στην Κροατία, 6 στην 
Κύπρο, 5 στην Ιταλία, 6 στη Γαλλία, 4 στη Γερμανία, 8 στην Ελλάδα και 6 στην Ισπανία. 3 εκπαιδευτικοί 
(7,3%) ήταν 18-30 ετών, 14 (34,2%) ήταν 31-40 ετών, 12 (29,3%) ήταν 41-50 ετών, 10 (24,4%) 51-60 
ετών και 2 ( 4,9%) 61 ετών και άνω. Οι 34 από τους 41 (82,9%) ήταν εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι 
στην Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο ήταν οι νεότεροι από όλους (83,3% ήταν κάτω των 40 
ετών) και οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα ήταν οι μεγαλύτεροι (62,5% ήταν άνω των 50 ετών). Οι 
περισσότεροι είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (95,2%) και το 56,1% κατείχε 
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Το 68,3% των συμμετεχόντων δίδασκε σε σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 31,7% σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 
συμμετέχοντες απασχολήθηκαν ως δάσκαλοι για 17,1±12 χρόνια κατά μέσο όρο, με την υψηλότερη 
εργασιακή εμπειρία να παρατηρείται στην Ισπανία (25±14,5 έτη) και τη χαμηλότερη στην Κύπρο 
(7,7±4,5 έτη). Οι συμμετέχοντες δίδασκαν μια ποικιλία διαφορετικών μαθημάτων, όπως βιολογία, 
χημεία, μαθηματικά, οικονομικά, γυμναστική, ιστορία, λογοτεχνία, ψυχολογία, φυσική, μάρκετινγκ, 
κοινωνιολογία, μουσική, γεωγραφία, εικαστικές τέχνες, αγγλικά και άλλες ξένες γλώσσες. 8 στους 41 
(19,5%) έλαβαν εκπαίδευση για το πώς να αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων 
κατά τη διάρκεια και μετά από έκτακτα περιστατικά δημόσιας υγείας (4 στους 8 έλαβαν υποχρεωτική 
εκπαίδευση). 4 έλαβαν την εκπαίδευση από τα σχολεία τους και οι υπόλοιποι 4 από άλλο ινστιτούτο. 
Τα αναφερθέντα θεματικά πεδία που καλύπτονταν ήταν η «συνειδητότητα στην τάξη», τα «θέματα 
ψυχικής υγείας», οι «μαθησιακές δυσκολίες» και η «αντιμετώπιση του πένθους και της διαχείρισης 
κρίσεων». 
 
Άλλοι παιδαγωγοί εκτός εκπαιδευτικών: 45 άλλοι παιδαγωγοί συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης 
του ProWell. 6 στην Κροατία, 6 στην Κύπρο, 10 στην Ιταλία, 10 στη Γαλλία, 3 στη Γερμανία, 4 στην 
Ελλάδα και 6 στην Ισπανία. 17 εκπαιδευτικοί (37,8%) ήταν 18-30 ετών, 13 (28,9%) ήταν 31-40 ετών, 
10 (22,2%) ήταν 41-50 ετών, 4 (8,9%) 51-60 ετών και 1 ( 2,2%) 61 ετών και άνω. Οι 38 από τους 45 
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(84,4%) ήταν γυναίκες εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι από αυτούς στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες στη 
Γαλλία ήταν οι νεότεροι από όλους (το 100% ήταν κάτω των 30 ετών) και οι εκπαιδευτικοί στη 
Γερμανία οι μεγαλύτεροι (66,6% και ήταν άνω των 50 ετών). Οι περισσότεροι είχαν ολοκληρώσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (70,6%) και το 31,9% κατείχε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Το 
45,5% των συμμετεχόντων δίδασκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 29,6% σε σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 25% σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν για 9,3±8,4 χρόνια κατά μέσο όρο, με την υψηλότερη 
εργασιακή εμπειρία να παρατηρείται στην Ισπανία (19,2±12,9 έτη) και τη χαμηλότερη στη Γερμανία 
(6,2±3,6 έτη). Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι εργάζονταν σε/ως: νηπιαγωγός, αθλητικός 
προπονητής, παιδαγωγός στη φοιτητική εστία, δάσκαλος χορού, επάγγελμα φύλαξης παιδιών, 
δάσκαλος ταεκβοντό, δάσκαλος αγγλικών, δάσκαλος θεάτρου, κλινικός ψυχολόγος, λογοθεραπευτής, 
νευροψυχίατρος, φυσικοθεραπευτής, δάσκαλος παράλληλης στήριξης, πρώιμη παιδική φροντίδα, 
επαγγελματίας παιδικής μέριμνας, κοινωνική λειτουργός, επαγγελματίας για βρέφη και νήπια, 
νταντά, δημοτικό συμβούλιο, εκπρόσωπος γονέων στο σχολείο, ψυχολογία, λογοτεχνία, διευθυντής 
σχολείου, σχολικός σύμβουλος. 14 από τους 45 (31,1%) έλαβαν εκπαίδευση για το πώς να 
αντιμετωπίζουν την ψυχική θέματα υγείας παιδιών/εφήβων κατά τη διάρκεια και μετά από έκτακτα 
περιστατικά δημόσιας υγείας (7 στους 14 έλαβαν υποχρεωτική εκπαίδευση). Οι 7 έλαβαν την 
εκπαίδευση από τα πανεπιστήμιά τους και οι άλλοι7 δεν ανέφεραν. Οι αναφερόμενες θεματικές 
περιοχές που καλύπτονταν ήταν: «φόβος, άγχος, τραύμα, επικίνδυνες συμπεριφορές και εθισμοί 
(μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας πανδημίας)», «ψυχικές διαταραχές», «άγχος στην αθλητική 
ψυχολογία», «διαδικτυακές μέθοδοι διδασκαλίας», «άγχος στην απόδοση », «κλινική ψυχολογία», 
«λογοθεραπεία στα παιδιά», «νευροψυχιατρική», «μαθησιακές δυσκολίες», «προβλήματα ψυχικής 
υγείας», «παιδική ψυχολογία». 
 
Η πανδημία COVID-19 επηρέασε τον τρόπο ζωής και την ψυχοκοινωνική κατάσταση όλων των 
ανθρώπων που ζουν στις κοινωνίες των χωρών-εταίρων του ProWell Project, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών και των εφήβων μαθητών. Η επίδραση αυτή αφορά την ψυχική τους υγεία και την 
ευρύτερη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί που 
συμμετέχουν στη μελέτη αναφέρονται στα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στα παιδιά και τους εφήβους: 
 

✔ Ψυχική υγεία: (α) έντονη εσωστρέφεια, (β) μοναξιά, (γ) άγχος, (δ) στρες, (ε) πώς να 
αντιμετωπίσουν τις ενοχές και τον θάνατο (θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να μεταδώσουν τον ιό 
σε ηλικιωμένους και να προκαλέσουν θάνατο) - ορισμένοι μαθητές βίωσαν την απώλεια μελών 
της οικογένειας λόγω COVID-19, (στ) στη Γαλλία αναφέρθηκαν περιστατικά αυτοκτονιών. 

✔ Σχολική επίδοση: (α) δυσκολία προσοχής, (β) δυσκολίες στην παρακολούθηση μαθημάτων on-
line, (γ) απουσίες, (δ) στη Γαλλία αναφέρθηκαν περιστατικά εγκατάλειψης του σχολείου. 

✔ Κατά την επιστροφή τους στο σχολείο (μετά το τέλος του αυστηρού lock-down): (α) δυσκολίες 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, (β) ψυχοκοινωνικές δυσκολίες να επανέλθουν στο ρυθμό της 
σχολικής ζωής. 

✔ Εθισμός στο Διαδίκτυο/ αύξηση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
 
Σύμφωνα με τις αναφορές των συμμετεχόντων οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη διαχείριση 
των παραπάνω θεμάτων είναι οι εξής: 
 

✔ Οικογενειακή συνοχή: ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ παιδιών/εφήβων και γονέων 

✔ Ο ρόλος των δασκάλων ως «συναισθηματικών μεντόρων»: ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ 
παιδιών/εφήβων και δασκάλων/εκπαιδευτικών 

✔ Επικοινωνία μεταξύ του σχολείου, των δασκάλων/εκπαιδευτικών και της οικογένειας. 

✔ Εξωσχολικές δραστηριότητες, όπου τα παιδιά/ έφηβοι έχουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
συνομηλίκους τους και τους εκπαιδευτικούς σε άλλα περιβάλλοντα, π.χ. αθλητικούς 
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συλλόγους κ.λπ. 
 

Οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί και άλλοι παιδαγωγοί) κατανοούν τον ουσιαστικό ρόλο τους στον 
εντοπισμό και τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν στους μαθητές τους. Δηλώνουν ότι δεν 
έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση. Παράλληλα, εκφράζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση 
ProWell και προτείνουν τα εξής: 
 

✔ Περιεχόμενο: Τα θέματα των ενοτήτων πρέπει να είναι τα ίδια για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. 
Πρέπει να γίνουν αλλαγές ως προς το περιεχόμενο για διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα/ 
ηλικίες – για το ίδιο θέμα οι δραστηριότητες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ παιδιών δημοτικού και 
γυμνασίου. 
 

✔ Ιδέες βασικών θεμάτων ενότητας: 
1. Προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 
2. Προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 
3. Αναγνώριση προβλημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών 
4. Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών 
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών, δηλαδή παραπομπή σε 

επαρκείς και αξιόπιστες δομές και υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν βοήθεια 
κ.λπ. 

6. Πρόληψη της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 
7. Αντιμετώπιση της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 

 

✔ Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς να οργανώνουν 
και να εφαρμόζουν: 

● Ομάδες συζήτησης με (α) δασκάλους, (β) μαθητές όπου οι συμμετέχοντες θα 
μπορούσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τις ανησυχίες τους κ.λπ. κατά 
την περίοδο κρίσης 

● Δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους με έμμεσο τρόπο, π.χ. σχέδιο, μουσική κ.λπ. 

 
 

✔ Άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στην εκπαίδευση: 
● Ενημερωτικές συνεδρίες για μαθητές σχετικά με τις πανδημίες, την πανδημία COVID 

19: αιτίες, αποτελέσματα, τρόποι προστασίας, φιλτράρισμα πληροφοριών, 
αναγνώριση αξιόπιστων πόρων πληροφοριών κ.λπ. 

● Λήψη αποφάσεων: επίλυση και σχετικοποίηση προβλημάτων (κλίμακα 
σπουδαιότητας) 

● Άγχος, στρες: τι είναι και στρατηγικές αντιμετώπισης 
● Κατάθλιψη: τι είναι και στρατηγικές αντιμετώπισης 
● Φόβοι: τι είναι και στρατηγικές αντιμετώπισης 
● Κοινωνικές σχέσεις και το αποτέλεσμα τους ως προστατευτικός παράγοντας 
● Κριτική σκέψη: τι είναι και πώς να την προάγετε 
● Φυσική δραστηριότητα και το αποτέλεσμα της ως προστατευτικός παράγοντας 

 
Στην Κύπρο οι δάσκαλοι στα δημόσια σχολεία εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης που πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σχολικό σύστημα, για να αποφευχθούν 
συγκρούσεις με τον ρόλο του εκπαιδευτικού όπως αυτός περιγράφεται στα επίσημα πρωτόκολλα του 
Υπουργείου Παιδείας/Κράτους. 
 

✔ Είδος εκπαίδευσης: η πλειονότητα των συμμετεχόντων υποστήριξε την ανάγκη για εκπαίδευση 
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πρόσωπο με πρόσωπο, η οποία θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικά εργαλεία, π.χ., ανέβασμα 
εκπαιδευτικών ενοτήτων, υλικού, βίντεο κ.λπ. σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα/πλατφόρμα. 

✔ Μέθοδοι εκπαίδευσης: (α) μελέτες περίπτωσης, (β) βιωματικές μέθοδοι, (γ) ομάδες εργασίας – 
ανταλλαγή εμπειριών, μελέτες περιπτώσεων, βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των συμμετεχόντων, 
(δ) βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο διεγείρεται το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, κάτι που δεν 
συμβαίνει στην περίπτωση παρουσιάσεων που είναι περισσότερο θεωρητικές και έχουν τη 
μορφή διάλεξης. 

✔ Τρόποι αύξησης της συμμετοχής: ιδανικά, η εκπαίδευση πρέπει να τελεί υπό την αιγίδα των 
Υπουργείων Παιδείας. Εκτός από αυτό, η παροχή πιστοποίησης στους συμμετέχοντες θα 
μπορούσε να είναι σημαντική. 

 

  



  
 
 

 

28 
 

Θεματικές ενότητες στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και 
της επίδρασης των κρίσεων δημόσιας υγείας 
 
Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης προορίζεται να είναι χρήσιμος και σχετικός για όλα τα επαγγέλματα 
που έρχονται σε επαφή με νέους που μπορεί να υποστούν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τα θέματα 
που παρουσιάζονται θα πρέπει να είναι σχετικά με όλους τους επαγγελματικούς τομείς, να εξετάζουν 
θέματα σημαντικά για την εργασία με ανηλίκους και τη χρήση και ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου. 
Οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούνται σε συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, ώστε να επιτρέπουν στους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν ποια 
είναι η τρέχουσα πραγματικότητα και η συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας στα 
παιδιά. 
 

Ενότητα 1: Πρόληψη και διαχείριση δυσκολιών ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων σε  
καταστάσεις κρίσεων δημόσιας υγείας 
 
Σύνοψη Ενότητας: 
 
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην πρόληψη και την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών. Παρουσιάζεται ένα ευρύ πλαίσιο ψυχικής 
υγείας χρήσιμο για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης. Τα τέσσερα μέρη έχουν 
σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια -ευκολη στην προσαρμογή- οπτική στην εργασία με παιδιά, 
εφήβους και γονείς. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι ενότητας: 
 
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 

● Να γνωρίζουν τι είναι ψυχική υγεία υπό το βιοψυχοκοινωνικό πρίσμα  
● Να προάγουν την ψυχική υγεία στο σχολικό πλαίσιο 
● Να προάγουν την ένταξη στις τάξεις και να αποφεύγουν τον στιγματισμό των μαθητών  

 

Ενότητα 2: Αναγνωρίζοντας δυσκολίες ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων που 
σχετίζονται με κρίσεις δημόσιας υγείας  
 
Σύνοψη Ενότητας: 
 
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με 
παιδιά και εφήβους εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν τις ενδείξεις δυσκολιών 
ψυχικής υγείας σε σχέση με κρίσεις δημόσιας υγείας σε παιδιά από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 
Εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ενδείξεις και τα συμπτώματα αυτών των 
δυσκολιών σε παιδιά και εφήβους, η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των παραγόντων κινδύνου και 
των προστατευτικών παραγόντων καθώς και μια πιο λεπτομερή επισκόπηση συγκεκριμένων 
συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι ενότητας: 
 
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 

● Να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και συμπτώματα δυσκολιών ψυχικής υγείας σε παιδιά & 
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εφήβους 
● Να περιγράφουν και να διαφοροποιούν τους παράγοντες κινδύνου και τους 

προστατευτικούς παράγοντες που είναι σχετικοί με δυσκολίες ψυχικής υγείας σε παιδιά & 
εφήβους. 

● Να διακρίνουν τα συμπτώματα συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών σε παιδιά & εφήβους 
 

Ενότητα 3: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχολικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας 
 
Σύνοψη Ενότητας: 
 
Τα σχολεία θεωρούνται χώροι όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να αποκτήσουν νέες 
γνώσεις και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων ζωής και κοινωνικών δεξιοτήτων, 
αλλά είναι επίσης ένα περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλή να εκφράσουν τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Δεδομένου ότι τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο τους 
στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από παγκόσμιες, 
εθνικές ή τοπικές κρίσεις δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα 
να υλοποιήσουν δράσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευημερίας. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να τους παρέχουμε δεξιότητες και ικανότητες να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σχολικές 
παρεμβάσεις που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μια πληθώρα διαφορετικών και σημαντικών 
παραγόντων. Αυτή η ενότητα θα διερευνήσει αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο σχολείο που έχουν 
επίπεδα επιτυχίας. Στην ενότητα θα συζητηθεί πώς να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να 
αξιολογήσουν επιτυχημένες παρεμβάσεις στο σχολείο παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς υψηλής 
ποιότητας και χρήσιμες πληροφορίες, εργαλεία και πόρους. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι ενότητας: 
 
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 

● Να αναγνωρίζουν τα οφέλη των σχολικών παρεμβάσεων, ειδικά όσων αφορούν στη βελτίωση 
της προαγωγής της ψυχικής υγείας των μαθητών. 

● Να ενημερωθούν για τις ερευνητικά τεκμηριωμένες σχολικές παρεμβάσεις και για τις καλές 
πρακτικές. 

● Να μάθουν πως να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες όπως αποτελεσματικές 
ομαδικές συζητήσεις, δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενημερωτικές 
συναντήσεις για τους μαθητές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο σχολικών 
παρεμβάσεων. 

● Να μάθουν πώς να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές εργαλειοθήκες και άλλους σχετικούς 
πόρους που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις. 
 

Ενότητα 4: Προώθηση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων 
 
Σύνοψη Ενότητας 
 
Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθεί στην προώθηση 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων εντός και εκτός τάξης με συγκεκριμένο θέμα που αφορά καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές ή θέματα υγείας. 
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Τα πρώτα θέματα θα καλύψουν γενικά θέματα επικοινωνίας, όπως τα είδη επικοινωνίας. Εκεί θα 
ασχοληθούμε με λεκτικές και μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας. Στη συνέχεια, η ενότητα θα 
επικεντρωθεί σε συμμετοχικές δομές και στον τρόπο επίτευξης αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη 
την ομάδα των μαθητών, αλλά και τους γονείς και την κοινότητά τους. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι ενότητας: 
 
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 
• Να κατανοούν με σαφήνεια τι είναι και τι σημαίνει επικοινωνία 
• Να επικοινωνούν σε τάξη και να απευθύνονται στους γονείς 
• Να επικοινωνούν με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο 
• Να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν την επικοινωνία για να επιτύχουν ενεργό συμμετοχή 
• Να προσαρμόζουν την επικοινωνία και να αντιδρούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 
 

Ενότητα 5: Ο ψηφιακός εγγραμματισμός και η επίδραση των μέσων ενημέρωσης στην 
ψυχική υγεία που δημιούργησε η κρίση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 
 
Σύνοψη Ενότητας 
 
Θα παρουσιαστεί μια εισαγωγή στον Ψηφιακό Γραμματισμό μαζί με τους οκτώ τύπους του και πώς 
αυτός παρουσιάζεται στον κόσμο της πληροφορίας. Επίσης, θα παρουσιαστεί ο ψηφιακός 
γραμματισμός και η επίδραση που είχαν τα ΜΜΕ στην ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια κρίσης έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας. Αυτή η ενότητα θα αποκαλύψει τις πτυχές του Ψηφιακού 
Γραμματισμού από τον ορισμό του έως τα οκτώ στοιχεία του Ψηφιακού γραμματισμού σε όλο τον 
χώρο της ανταλλαγής πληροφοριών. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν τα Παραδοσιακά VS τα Νέα ΜΜΕ 
με περισσότερες λεπτομέρειες για να υπογραμμίσει τα ζητήματα και τις δυνατότητες αυτών των ροών 
με έμφαση στην Ψυχική Υγεία. Τέλος, θα παρέχει ένα πακέτο οδηγιών για τη χρήση των ΜΜΕ με 
ασφάλεια και κριτική σκέψη. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι ενότητας:  
 
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

• Να αποκτήσουν μια θεμελιώδη κατανόηση του ψηφιακού γραμματισμού και του 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης. 

• Να κατανοήσουν τα ψηφιακά μέσα σε μεγαλύτερο βάθος – είδη μέσων 
• Να διακρίνουν μεταξύ παραδοσιακών και σύγχρονων μέσων καθώς και την επίδρασή 

τους στην ψυχική υγεία. 
• Να αναπτύσσουν δεξιότητες για την προστασία από την παραπληροφόρηση στο 

διαδίκτυο και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη ειδικά όταν πρόκειται για έκτακτες κρίσεις 
υγείας όπως η πανδημία 

 

Ενότητα 6: Προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευημερίας των εκπαιδευτικών κατά τη 
διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας 
 
Σύνοψη Ενότητας: 
 
Η ενότητα θα περιλαμβάνει μια θεωρητική περιγραφή σχετικά με τα πιο κοινά προβλήματα ψυχικής 
υγείας των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. Θα περιλαμβάνει επίσης 
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παράγοντες κινδύνου και προστατευτικούς παράγοντες, καθώς και πρώιμα σημάδια πιθανών 
προβλημάτων ψυχικής υγείας. Επιπλέον, η ενότητα θα περιέχει ένα πρακτικό μέρος όπου θα 
προτείνονται ενέργειες για την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, καθώς και 
στρατηγικές για τη φροντίδα της ψυχικής τους υγείας. 
 
Η συνάφεια αυτής της ενότητας προέρχεται από την ιδέα ότι οι εκπαιδευτικοί είναι το κλειδί για την 
προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών. Έτσι, εάν επηρεάζονται οι κύριοι υποστηρικτές, τότε δεν 
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα. Η ενότητα 
απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς αλλά και οι γονείς (ή άλλοι φορείς) μπορούν να 
επωφεληθούν από αυτήν. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι ενότητας: 
 
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 

● Να ενισχύσουν γνώσεις σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια κρίσεων 
δημόσιας υγείας, να μπορούν να αναγνωρίζουν τα πρώιμα σημάδια των προβλημάτων με 
στόχο την πρόληψη τους και να μπορούν να αναζητούν κατάλληλη βοήθεια 

● Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς παράγοντες για την 
ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. 

● Να μάθουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές και δράσεις αντιμετώπισης για να είναι σε θέση 
να διαχειριστούν πιθανά προβλήματα ψυχικής υγείας που προκύπτουν από μια κρίση 
δημόσιας υγείας 

● Να μάθουν στρατηγικές για την προαγωγή της ψυχικής ευημερίας και να τις εφαρμόζουν 
 
 

Ενότητα 7: Γενικές έννοιες σχετικά με την παραπομπή για θέματα ψυχικής υγείας  – 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ανά χώρα 
 
Σύνοψη Ενότητας: 
 
Στην Ενότητα 7, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης ProWell λαμβάνουν μέτρα στήριξης για 
μαθητές με προβλήματα ψυχικής υγείας. Εξηγεί βήμα προς βήμα ποιες παρεμβάσεις μπορούν να 
εφαρμοστούν για την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων που έχουν πληγεί. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες τα σημεία εξυπηρέτησης παιδιών και εφήβων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας ανά χώρα και παρατίθενται οι αντίστοιχες διευθύνσεις επικοινωνίας. Αυτό δίνει στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό την ευκαιρία να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές στους επηρεαζόμενους 
μαθητές ή στους γονείς τους. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι ενότητας: 
 
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 
 

• Να γνωρίζουν ποιές επιλογές είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη ενός μαθητή με 
προβλήματα ψυχικής υγείας 

• Να γνωρίζουν ποιές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ποιοι επαγγελματίες είναι διαθέσιμοι 
στη χώρα τους 

• Να γνωρίζουν ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχοι αυτών των υπηρεσιών 
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Τεχνικές εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση σχετικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων για τις εμπλεκόμενες ομάδες-στόχους: έμφαση στις 
ευκαιρίες ψηφιακής μάθησης 
 

Τι μάθαμε από το πιλοτικό πρόγραμμα 
Από τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια άλλων έργων, η 
κοινοπραξία έχει αποκτήσει ορισμένες εμπειρίες και πολύτιμα μαθήματα για να μοιραστεί για 
μελλοντικές εκπαιδεύσεις. Επιπλέον, θα διεξαχθεί αξιολόγηση της πλατφόρμας εκπαίδευσης και της 
ψηφιακής προσβασιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου ProWell και τα αποτελέσματά της μπορεί 
να είναι χρήσιμα κατά τον σχεδιασμό μιας μελλοντικής εκπαίδευσης. Τα παρακάτω διδάγματα είναι 
μια περίληψη των σχολίων και των συστάσεων που ελήφθησαν από εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους. 
 
Αυτά που μάθαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν: 
 

● Προσαρμογή: Οι τεχνικές εκπαίδευσης θα πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν στις 
συγκεκριμένες ανάγκες και τα στυλ μάθησης της ομάδας-στόχου. 

● Ενεργητική μάθηση: Ενθαρρύνετε την ενεργό συμμετοχή και την πρακτική μάθηση μέσω 
διαδραστικών δραστηριοτήτων και ομαδικών ασκήσεων. 

● Εφαρμογή πραγματικού κόσμου: Η ενσωμάτωση πραγματικών παραδειγμάτων και μελετών 
περίπτωσης μπορεί να κάνει τη μάθηση πιο σχετική και αξέχαστη για την ομάδα-στόχο. 

● Ανατροφοδότηση και ενίσχυση: Η τακτική ανατροφοδότηση και ενίσχυση μπορεί να 
βοηθήσει τους μαθητές να διατηρήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

● Ενσωμάτωση τεχνολογίας: Η ενσωμάτωση τεχνολογίας και πόρων πολυμέσων μπορεί να 
βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία και να την κάνει πιο ελκυστική. 

● Αξιολόγηση: Οι τακτικές αξιολογήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της 
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και στον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση. 

● Συνεργατική μάθηση: Η ομαδική μάθηση και η συνεργασία μπορούν να βοηθήσουν στην 
οικοδόμηση ομαδικής εργασίας και δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθώς και να ενισχύσουν την 
αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των μαθητών. 

● Συνάφεια: Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι σχετικό με την ομάδα-
στόχο και καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις της. 

● Προσαρμοστικότητα: Οι τεχνικές εκπαίδευσης πρέπει να είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες 
για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες της ομάδας-στόχου. 

● Συνεχής βελτίωση: Η τακτική αναθεώρηση και βελτίωση των τεχνικών εκπαίδευσης μπορεί 
να βοηθήσει στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους και στη διατήρηση της 
συνάφειας με την πάροδο του χρόνου. 

 
Η εμπειρία της κοινοπραξίας είναι ότι θα ήταν προτιμότερη η δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο) 
εκπαίδευση ή η υβριδική εκπαίδευση, αλλά λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 μάθαμε πώς 
να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα και προτείνουμε μια 100% διαδικτυακή μάθηση. Ωστόσο, σε 
μια προσέγγιση υβριδικού μοντέλου εκπαίδευσης υπάρχει περισσότερος χώρος για συζήτηση και 
αλληλεπίδραση, κάτι που είναι πάντα καλύτερο για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. 
Μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και National Info Days, το έργο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της δια 
ζώσης και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και ενισχύει τις δυνατότητες μάθησης από κοινού 
 
Οι μελέτες περίπτωσης και τα παραδείγματα ήταν επωφελείς για τη δημιουργία εκπαιδευτικού 
προγράμματος που να βασίζεται στη μάθηση με την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Οι ενότητες 
που παρέχονται ήδη περιλαμβάνουν μελέτες περίπτωσης, αλλά μπορούν να προστεθούν 
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περισσότερες, είτε από εκπαιδευτές που παρέχουν τοπικά παραδείγματα είτε ζητώντας από τους 
συμμετέχοντες να μοιραστούν τα παραδείγματα και τις εμπειρίες τους από την εμπειρία τους. 
 
Ορισμένες ενότητες πρέπει να «διδάσκονται» έχοντας κατά νου το εθνικό ή τοπικό πλαίσιο ή 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το τοπικό και εθνικό πλαίσιο. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για την 
Ενότητα 7, για παράδειγμα, σχετικά με τις γενικές έννοιες της παραπομπής για θέματα ψυχικής 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν κάθε χώρα. 
 

Η σχετικότητα των πλατφορμών 
 

Φτάνοντας στην ουσία και χρησιμοποιώντας την ανακλασιμότητα 
 
Επεξήγηση της διαδικασίας του μαθήματος και όχι μόνο του στόχου, ανάπτυξη βημάτων για τον 
προσδιορισμό της διαδικασίας σκέψης. 
 

⇨ Εξηγήστε το γιατί και όχι μόνο το πώς, αποκαλύψτε το κρυφό πρόγραμμα σπουδών 
(προκαταλήψεις, σιωπηρές προσδοκίες...) 

 

Η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικής (e-Learning) και ψηφιακής μάθησης 
 
Η μέθοδος ηλεκτρονικής μάθησης E-learning: 
 
Είναι μια μέθοδος για την αύξηση της συλλογικής νοημοσύνης, είναι ένας τρόπος για τη διάδοση της 
γνώσης με διαφορετικό τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ίση πρόσβαση σε όλους. Η 
ηλεκτρονική μάθηση είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος τομέας. Στη σχετικά σύντομη ιστορία της, η 
ηλεκτρονική μάθηση έχει ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο και θα συνεχίσει να το κάνει, είτε πρόκειται 
για εργαλεία συγγραφής είτε για παιδαγωγικές μεθοδολογίες. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι μια 
πραγματική ευκαιρία να βελτιώσουμε τον τρόπο που μαθαίνουμε. 
 
Η μέθοδος ψηφιακής μάθησης: 
 
Η ψηφιακή μάθηση αναφέρεται σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική πρακτική που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά την τεχνολογία για να βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία ενός ατόμου. 
Επικεντρώνεται σε: 
 

- ενδιαφέρον και παρακινητικό περιεχόμενο 
- ευκαιρίες μάθησης σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο 
- εξατομικευμένη μάθηση 

 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ψηφιακής μάθησης, με κυριότερους το μάθημα Massive Open και το 
σοβαρό παιχνίδι. 
 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όποια και αν είναι η παιδαγωγική στρατηγική ή προσέγγιση που 
επιλέγεται, οι συγκεκριμένες ψηφιακές ικανότητες του εκπαιδευτικού έγκεινται στην 
αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στις διάφορες φάσεις και ρυθμίσεις της 
μαθησιακής διαδικασίας. 
 
Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία όσο το δυνατόν πιο ομαλά, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε πόρους και δραστηριότητες μάθησης για όλους τους μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες. Επομένως, είναι σημαντικό να λαμβάνονται 
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υπόψη και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, τις ικανότητες, τις χρήσεις και τις παρανοήσεις, 
καθώς και τους συμφραζόμενους φυσικούς ή γνωστικούς περιορισμούς της χρήσης ψηφιακών 
τεχνολογιών. Για το σκοπό αυτό, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την κάλυψη των ποικίλων 
μαθησιακών αναγκών των μαθητών, που τους επιτρέπει να προοδεύουν σε διαφορετικά επίπεδα και 
ταχύτητες και να ακολουθούν μεμονωμένες μαθησιακές διαδρομές και στόχους, φαίνεται 
απαραίτητη. Έτσι, κατά το σχεδιασμό δραστηριοτήτων μάθησης και αξιολόγησης, ο δάσκαλος πρέπει 
να χρησιμοποιεί μια σειρά από διαφορετικές ψηφιακές τεχνολογίες, να προσαρμόζεται και να 
προσαρμόζεται ώστε να ικανοποιεί διαφορετικές ανάγκες, επίπεδα ή προτιμήσεις. Κατά την 
αλληλουχία και την εφαρμογή μαθησιακών δραστηριοτήτων, ο δάσκαλος πρέπει να επιτρέπει τη 
χρήση διαφορετικών μαθησιακών μονοπατιών, επιπέδων και ευελιξίας ανάλογα με τις ανάγκες του 
μαθητή. 
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Προτεινόμενες ατζέντες για διαδικτυακές εκπαιδεύσεις στις θεματικές του ProWell 
 

Σε αυτή την Μέρος παρουσιάζονται προτεινόμενες ατζέντες για τη χρήση του υλικού της ψηφιακής 
εκπαίδευσης του ProWell σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Οι προτάσεις έχουν 
σχεδιαστεί για ψηφιακές εκδηλώσεις, αλλά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε δια ζώσης 
εκδηλώσεις με λίγη προσπάθεια. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, τα στοιχεία μπορούν να παραληφθούν, 
να συμπεριληφθούν ή να τροποποιηθούν. 

Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε δύο βασικούς τομείς: Η πρώτη εκδήλωση επικεντρώνεται στις 
επικοινωνιακές δεξιότητες και στον ψηφιακό γραμματισμό ως βασική δεξιότητα. Η δεύτερη 
εκδήλωση εστιάζει στην πρόληψη της ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους στο σχολικό πλαίσιο. 
Μπορούν να διεξαχθούν σε δύο συνεχόμενες ημέρες, αλλά δεν έχουν η μία βάση την άλλη ως προς 
το περιεχόμενο και επομένως μπορούν να διεξαχθούν και χωριστά. 

1. Ημέρα εστίασης στην επικοινωνία και τον ψηφιακό γραμματισμό 

9:40 - 10:00 Καλωσόρισμα και τεχνικός έλεγχος 

Δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ελέγξουν αν λειτουργούν σωστά όλα τα τεχνικά μέρη 
(μικρόφωνο, κάμερα, πληροφορίες για τη χρήση του chat) 

10:00 - 15:30 Επικοινωνία 

Ενότητα 4: Προώθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

Μέρος 1: Τι είναι η επικοινωνία; 

·         Θέμα 1: Ορισμός 

·         Θέμα 2: Διαδικασία της επικοινωνίας 

·         Θέμα 3 : Μοντέλα Επικοινωνίας 

·         Θέμα 4 : Λεκτική επικοινωνία 

·         Θέμα 5 : Μη λεκτική επικοινωνία 

·         Άσκηση: Άσκηση 1-5 πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων ατομικά 
και μπορεί να παρουσιαστεί στην ομάδα 

Μέρος 2: Επικοινωνώντας με τους μαθητές 

·         Θέμα 1: Εισαγωγή 

·         Θέμα 3: Τρόποι σύνδεσης με τους μαθητές σας 

·         Θέμα 4: Τα πρώτα πέντε λεπτά  

·         Θέμα 5: Συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

·        Θέμα 6: Να είστε διαθέσιμοι 
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·         Θέμα 7: Εμπιστευτικότητα 

Διάλειμμα 12.00 - 12:30 

12:30 - 15:30 

Μέρος 3: Επικοινωνία με γονείς 

·         Θέμα 1: Αποτελεσματική επικοινωνία με τους γονείς 

·         Θέμα 2: Ακούγοντας τους γονείς 

·         Θέμα 3: Μιλώντας με τους γονείς 

·         Θέμα 4: Επικοινωνώντας με σεβασμό 

·         Θέμα 5: Εκφράζοντας ανησυχίες στους γονείς 

·         Ασκήσεις: Η Άσκηση 3 μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες συμμετεχόντων και να 
συζητηθεί για 15-20 λεπτά  

Μέρος 4: Επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

·         Θέμα 1: Εισαγωγή 

·         Θέμα 2: Αρχές για αποτελεσματική επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

·         Θέμα 3: Χρήση διαδικασίας σχεδιασμού που ενσωματώνει αρχές αποτελεσματικής  
επικοινωνίας κινδύνου 

·         Ασκήσεις: Η Άσκηση 1,2 και 3 μπορεί να συζητηθεί με τους συμμετέχοντες. Είναι χρήσιμο να 
βρεθεί ένα παράδειγμα επεξήγησης από το τοπικό επίπεδο ή μια πρόταση μπορεί να 
παρουσιαστεί από τους συμμετέχοντες. Οι λύσεις σχετικά με την εοίλυση του προβλήματος 
μπορεί να βρεθούν δουλεύοντας συλλογικά. Μπορούν να συζητηθούν τόσες καταστάσεις όσες 
θέλουν οι συμμετέχοντες. 

Διάλειμμα 15:30 - 15:45 

Ενότητα 5: Ο ψηφιακός εγγραμματισμός και η επίδραση των μέσων ενημέρωσης στην ψυχική υγεία 
που δημιούργησε η κρίση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 

15:45-18:00 

Μέρος 1 Εισαγωγή στην Ψηφιακό Γραμματισμό  

       ·         Θέμα 1: Εισαγωγή στον ψηφιακό γραμματισμό 

·         Θέμα 2: Οκτώ στοιχεία του ψηφιακού γραμματισμού 

·         Θέμα 3: Γραμματισμός στα ΜΜΕ 

Μέρος 2 Καλές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού 

·         Θέμα 1: Χρήση νέων ΜΜΕ - καλές πρακτικές  
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·         Θέμα 2: ΜΜΕ, ψηφιακός γραμματισμός και κριτική σκέψη 

Στο τέλος, η εκδήλωση θα ολοκληρωθή με έναν κύκλο ανατροφοδότησης 

2. Ημέρα εστίασης στην ψυχική υγεία σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

9:40 -10:00 Καλωσόρισμα και τεχνικός έλεγχος 

Δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ελέγξουν αν λειτουργούν σωστά όλα τα τεχνικά μέρη 
(μικρόφωνο, κάμερα, πληροφορίες για τη χρήση του chat) 

10:00 -12:00 

Ενότητα 1:  Πρόληψη και διαχείριση δυσκολιών ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων σε  καταστάσεις 
κρίσεων δημόσιας υγείας 

Μέρος 2: Προαγωγή ψυχικής υγείας στο σχολικό πλαίσιο 

·        Θέμα 1: Τι είναι η ευημερία; 

·        Θέμα 2: Γιατί είναι σημαντική η ευημερία στο σχολείο; 

·        Θέμα 4: Πώς να προάγετε την ευημερία 

·        Ασκήσεις: Η Άσκηση 2 γίνεται με τους συμμετέχοντες δημιουργώντας διαφορετικές ομάδες 
(break-out-rooms). Οι συμμετέχοντες συζητούν την κατάσταση που παρουσιάζεται και απαντούν 
στις ερωτήσεις 1) και 2). Αφού συζητήσουν πώς να προχωρήσουν, καλούνται στην ολομέλεια μετά 
από περίπου 20 λεπτά και παρουσιάζουν τις προτεινόμενες λύσεις τους στους άλλους. Μπορεί 
να ενθαρρυνθεί η παρουσίαση με τη μορφή χαρτών μυαλού, παιχνιδιών ρόλων ή παρουσιάσεων 
PowerPoint. 

 

Διάλειμμα: 12:00 - 12:45 

12:45 - 13:30 

Ενότητα 2: Αναγνωρίζοντας δυσκολίες ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων που σχετίζονται με κρίσεις 
δημόσιας υγείας  

Μέρος 1: Κοινές δυσκολίες ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων που σχετίζονται με κρίσεις δημόσιας 
υγείας 

·      Θέμα 2: Επισκόπηση των συμπτωμάτων των δυσκολιών ψυχικής υγείας μεταξύ νεότερων και  
μεγαλύτερων παιδιών και εφήβων, καθώς και επισκόπηση των πρώιμων προειδοποιητικών 
ενδείξεων προβλημάτων ψυχικής υγείας 

·         Ασκήσεις: Η Άσκηση 3 θα συζητηθεί μαζί με τους συμμετέχοντεςbe discussed together with 
the participants 

13:30 - 15:15 

Ενότητα 3: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχολικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας 
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των μαθητών 

Μέρος 1: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση σχολικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις κρίσης – εστίαση στην τρέχουσα 
πανδημία 

·        Θέμα 1: Εισαγωγή 

·        Θέμα 2: Η αποτελεσματικότητα των σχολικών παρεμβάσεων 

·        Θέμα 3: Καθορισμός στόχων (συμπεριλαμβάνεται βίντεο) 

·        Θέμα 4: Επιλογή Δραστηριοτήτων 

·        Ασκήσεις: Στην Άσκηση 2, κάθε συμμετέχοντας γράφει ένα ρεαλιστικό στόχο με σκοπό να 
εφαρμόσει μια παρέμβαση (π.χ., Θέλω το παιδί να κινείται περισσότερο στο σχολείο). Ο χρόνος 
για να γράψουν οι συμμετέχοντες τον έξυπνο στόχο: 15 λεπτά και έπειτα θα κάνουν μια μικρή 
παρουσίαση σχετικά με αυτό 

Μέρος 2: Καλές πρακτικές και πολύτιμα εργαλεία για αποτελεσματικές παρεμβάσεις  

·        Θέμα 1: Εισαγωγή 

·        Θέμα 2: Ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και πολιτικές  

·        Θέμα 4: Ψηφιακές εργαλειοθήκες, διαδικτυακές δραστηριότητες και άλλοι πόροι 

Μέρος 3: Αποτελεσματικές ομαδικές συζητήσεις  

·        Θέμα 1: Εισαγωγή (συμπεριλαμβανομένου βίντεο) 

·        Θέμα 2: Οφέλη των ομαδικών συζητήσεων στο σχολικό περιβάλλον 

·        Θέμα 3: Συντονισμός αποτελεσματικών ομαδικών συζητήσεων 

·        Θέμα 4: Αντιμετώπιση των δυσκολιών κατά τη διάρκεια των ομαδικών συζητήσεων 

·        Ασκήσεις: Είτε την Άσκηση 2, όπου οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες για να απαντήσουν 
την ερώτηση και στη συνέχεια συμμετέχουν σε μια συζήτηση στην ολομέλεια ή 

Κοινή δημιουργία δύο νοητικών χαρτών όπου ο καθένας μπορεί να γράψει τις σκέψεις του: ο ένας 
νοητικός χάρτης με εστίαση στα χαρακτηριστικά για καλή αυτοσυγκράτηση, ο νοητικός χάρτης 2 με 
τα χαρακτηριστικά για κακή αυτοσυγκράτηση. Ο συντονιστής διαβάζει ξανά όλα τα σημεία που έχουν 
γραφεί και κάθε συμμετέχοντας μπορεί να αναφέρει τρία σημεία σε κάθε νοητικό χάρτη τα οποία 
θεωρεί σχετικά. 

Στο τέλος, τα τρία χαρακτηριστικά με τους περισσότερους πόντους παρουσιάζονται ως τα τρία πιο 
σημαντικά και τα καλύτερα ή χειρότερα χαρακτηριστικά της αυτοσυγκράτησης. 

Χρόνος: περίπου 30 λεπτά 

Τέλος με σύντομη ανατροφοδότηση από όλους 
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 Περισσότερες Ασκήσεις και βοηθητικό υλικό μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά και να το κατεβάσετε 
δωρεάν.  

 

www.prowell-project.com 


