Μία από ηιρ μεγαλύηεπερ δοκιμαζίερ τςσικήρ ςγείαρ
ξεκινάει ζε ζσολεία ηηρ Μ. Βπεηανίαρ
Έσο 370 ζρνιεία ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία από ηηο κεγαιύηεξεο
δνθηκέο ζηνλ θόζκν γηα ηελ πξνώζεζε ηεθκεξίσζεο ζρεηηθά κε ην
ηη ζπληειεί ζηε ζηήξημε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο
Δθαηνληάδεο παηδηά θαη λένη ζα κάζνπλ πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα ζεηξά
θαηλνηόκσλ ηερληθώλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο θαιήο ςπρηθήο πγείαο κέζσ κηαο
από ηηο κεγαιύηεξεο κειέηεο απηνύ ηνπ είδνπο ζηνλ θόζκν.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηελ Δβδνκάδα Παηδηθήο Ψπρηθήο Υγείαο (4-10
Φεβξνπαξίνπ), ν Γξακκαηέαο Δθπαίδεπζεο Damian Hinds αλαθνίλσζε όηη
πεξί ηα 370 ζρνιεία ζηελ Αγγιία ζα ιάβνπλ κέξνο ζε κηα ζεηξά δνθηκώλ,
εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ςπρηθήο
πγείαο ησλ λέσλ.
Τα παηδηά ζα σθειεζνύλ από αζθήζεηο λνεκνζύλεο, ηερληθέο ραιάξσζεο θαη
αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη παξάιιεια, κέρξη καζεηηθέο ζπλεδξίεο κε εηδηθνύο
ζηελ ςπρηθή πγεία. Η εξεπλα ζα δηαξθέζεη κερξη ην 2021 θαη ζηνρεύεη λα
δώζεη ζηα ζρνιεία λέα, πνιύηηκα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην ηη ιεηηνπξγεί
θαιύηεξα γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ καζεηώλ ηνπο.
Ο θύξηνο Hinds επηβεβαίσζε, επίζεο, ηηο ελλέα πεξηνρέο ζηε ρώξα πνπ ζα
δνθηκάζνπλ λέεο, πςειήο πνηόηεηαο αμηνινγήζεηο ςπρηθήο πγείαο γηα λένπο
πνπ ζα εληαρζνύλ ζηε θξνληίδα, βνεζώληαο ηνπο λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε
πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαιύςνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο ζε κηα επνρή
όπνπ είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη.
Ο Δθπαηδεπηηθόο Γξακκαηέαο Damian Hinds αλέθεξε:
«Ωο θνηλσλία, είκαζηε πνιύ πην αλνηρηνί ζηελ ςπρηθή καο πγεία από πνηέ
άιινηε αιιά ν ζύγρξνλνο θόζκνο έρεη θέξεη λέεο πηέζεηο γηα ηα παηδηά, ελώ
δπλεηηθά, έρεη επηδεηλώζεη άιιεο».
«Τα ζρνιεία θαη νη δάζθαινη δελ έρνπλ όιεο ηηο απαληήζεηο , νύηε θαη ζα
κπνξνύζαλ αιιά μέξνπκε όηη κπνξνύλ λα παίμνπλ μερσξηζηό ξόιν, γη’ απηό
μεθηλήζακε κία από ηηο κεγαιύηεξεο δνθηκέο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζηα ζρνιεία.
Απηέο νη δνθηκέο, είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηαλόεζεο γηα ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξαθηηθέο, απιέο ζπκβνπιέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ
ηνπο λένπο αλζξώπνπο λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο πηέζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Γηα λα ην ππνζηεξίμνπκε όιν απηό, εηζάγνπκε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
πγείαο ζε όια ηα ζρνιεία, όπνπ ηα παηδηά ζα αξρίζνπλ ζηαδηαθά λα
εμνηθεηώλνληαη ζε ζέκαηα γύξσ από ηελ ςπρηθή πγεία, ηελ επεκεξία θαη ηελ
επηπρία, από ηελ αξρή ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.

Δηζάγνπκε ζεκαληηθνύο πξόζζεηνπο πόξνπο ζηα ζρνιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο
πξόβιεςεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε έλα πξνγελέζηεξν ζηάδην κέζσ ησλ
πξνηάζεσλ ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ ηεο Κπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εθπαίδεπζεο ζηηο ηερληθέο «πξώησλ βνεζεηώλ ζηελ ςπρηθή πγεία» θαη ησλ
νκάδσλ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ςπρηθήο πγείαο πνπ ζα εξγαζηνύλ καδί
θαη εληόο ησλ ζρνιείσλ».
Υπό ηελ θαζνδήγεζελ ηνπ «Δζληθνύ Κέληξνπ γηα Παηδηά θαη Οηθνγέλεηεο,
Anna Freud», ζε ζπλεξγαζία κε ην University College London, ε ζρνιηθή
κειέηε βξίζθεηαη ηώξα ζηε δεύηεξε θάζε ηεο θαη πξνζζέηεη πεξηζζόηεξα
ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ζπκκεηάζρνπλ.
Οη δνθηκέο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα εμεξεπλνύλ ηνλ αληίθηππν ησλ δηαθνξεηηθώλ
πξνζεγγίζεσλ ζην ζρνιείν, πξνο αλαγλώξηζε ηνπ ζεκαληηθνύ ρξόλνπ πνπ
πεξλνύλ ηα παηδηά ζε απηό θαη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ νη δάζθαινη κπνξνύλ
λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ αιιαγώλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ή ηεο
δηάζεζεο ησλ καζεηώλ.
Ο Γξακκαηέαο Υγείαο Matt Hancock είπε:
«Θέισ λα δσ όια ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλζίζνπλ
– θαη ε πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ
ζθνπό απηόλ.
Δίκαη ηδηαίηεξα ελζνπζηαζκέλνο από ηελ θαηλνηνκία απηήλ, ε νπνία ζα
βνεζήζεη ηνπο λένπο λα θαηαιάβνπλ θαιύηεξα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη όηαλ
ρξεηαζηεί λα δεηήζνπλ βνήζεηα λα ην αλαγλσξίζνπλ έγθαηξα,».
Πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιύςνπκε ηη ιεηηνπξγεί ζηα ζρνιεία γηα λα ζηεξίμνπκε
ηελ ςπρηθή επεκεξία ησλ λέσλ, νη δνθηκέο ζα ειέγμνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ:




Γπν πξνζεγγίζεηο κε έκθαζε ζηελ επαύμεζε ηεο γλώζεο ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ ζύληνκσλ ελεκεξσηηθώλ ζπλεδξηώλ, είηε
ππό ηελ θαζνδήγεζε εηδηθνύ εθπαηδεπηή ή από εθπαηδεπκέλνπο
δαζθάινπο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ έλα ζεη εξγαιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα
απμεζεί ε θαηαλόεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ
κεηαμύ θαη ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ δαζθάισλ.
Τξεηο πξνζεγγίζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε πην ήπηεο πξνζεγγίζεηο, όπσο αζθήζεηο πνπ
αληινύληαη από πξαθηηθέο λνεκνζύλεο, αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο θαη
ηερληθέο κπτθήο ραιάξσζεο θαη αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ δηθηύσλ
ππνζηήξημεο κεηαμύ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο.

Τα πηινηηθά πξνγξάκκαηα αμηνιόγεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ εθαξκόδνληαη
θαη από ην Κέληξν Anna Freud, ζα εμεηάζνπλ ηελ παξνρή βειηησκέλσλ
αμηνινγήζεσλ ςπρηθήο πγείαο γηα παηδηά πνπ εηζέξρνληαη ζην ζύζηεκα
θξνληίδαο. Δπί ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη όηη ηα κηζά από ηα παηδηά πνπ
ηνπο παξέρεηαη θξνληίδα, πιεξνύλ ην θξηηήξην γηα κηα πηζαλή ςπρηθή

δηαηαξαρή, ζπγθξηηηθά κε ην έλα ζηα δέθα παηδηά εθηόο ζπζηήκαηνο
θξνληίδαο. Έηζη, απηά ηα πξνγξάκκαηα – πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε 1
εθαηνκκύξην ιίξεο όπσο αλαθνηλώζεθε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν – ζα
εληνπίζνπλ ηηο αλάγθεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηηο επξύηεξεο αλάγθεο γηα επεκεξία
απηώλ ησλ παηδηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγθαηόηεηαο ή όρη γηα
παξαπνκπή ζε πην εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία.
Οη επηιεγκέλεο πεξηνρέο πεξηιακβάλνπλ δπν από ηηο Πεξηνρέο Δπθαηξίαο ηεο
Κπβέξλεζεο Doncaster θαη ηελ Αθηή ηνπ Βόξεηνπ Yorkshire, όπνπ ην
πξόγξακκα ζα εμεηάζεη πνηνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
αμηνιόγεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαιύηεξεο πξαθηηθήο πνπ ζα εμαζθαιίζεη
όηη νη αηνκηθέο αλάγθεο θάζε παηδηνύ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο
δηαδηθαζίαο.
Η Γξ Jessica Deighton από ην «Δζληθό Κέληξν γηα Παηδηά θαη Οηθνγέλεηεο
Anna Freud», αλέθεξε:
«Γλσξίδνπκε όηη ηα ζρνιεία έρνπλ κηα ηζρπξή δέζκεπζε απέλαληη ζηε ζηήξημε
ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ παηδηώλ αιιά δελ έρνπλ πνιύ
ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνπο θαιπηέξνπο ηξόπνπο πξνζέγγηζήο ηνπο.
Θέινπκε ηα παηδηά θαη νη λένη, νη γνλείο θαη νη δάζθαινη, λα είλαη ζίγνπξνη όηη ε
ςπρηθή πγεία ζηα ζρνιεία έρεη κηα απόιπηα εύξσζηε βάζε ηεθκεξίσζεο.
Απηή ε πξσηνπόξα παγθνζκίσο έξεπλα, ηεο νπνίαο, εκείο, ζην Κέληξν Anna
Freud είκαζηε πεξήθαλνη πνπ εγνύκαζηε, ζα ηελ παξάζρεη θαη έρεη ηε
δπλακηθή λα κεηαηξέςεη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηα ζρνιεία όιεο
ηεο Αγγιίαο. Δπίζεο, πξέπεη λα εληνπίζνπκε ηηο αλάγθεο ςπρηθήο πγείαο ησλ
πην επάισησλ παηδηώλ ηεο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ πνπ εληάζζνληαη
ζην ζύζηεκα θξνληίδαο, θαη έλα βειηησκέλν πιαίζην ςπρηθήο πγείαο πνπ ζα
βνεζήζεη ηδηαίηεξα.
Οη αλαθνηλώζεηο βαζίδνληαη ζηελ επξύηεξε επέλδπζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε
ζηήξημε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ ζηα ζρνιεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πξόζιεςεο εηδηθώλ ππνζηεξηθηηθώλ νκάδσλ ζην πξόγξακκα ςπρηθήο
πγείαο, γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη θάζε λένο ζα έρεη ηα εξγαιεία γηα λα
αλαπηπρζεί, παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ ίζσο αληηκεησπίζεη κεγαιώλνληαο.
Η Catherine Roche, Γηεπζύλνπζα Σύκβνπινο ηεο Place2Be, αλέθεξε:
«Καισζνξίδνπκε απηέο ηηο δνθηκέο ζπλερίδνληαο λα θηίδνπκε κηα
ηεθκεξησκέλε βάζε απνηειεζκαηηθώλ ηξόπσλ, ώζηε λα δνκεζεί κηα
πξαγκαηηθά δηαθνξεηηθή ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ. Γλσξίδνπκε από ηε
δνπιεηά ηεο Place2Be ζηα ζρνιεία όιεο ηεο Αγγιίαο, ηε ζεκαζία ηνπ λα
δνπιεύεηο όρη κόλν κε παηδηά θαη λένπο αιιά θαη λα ζπλεξγάδεζαη κε
εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο
ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο αλζεθηηθόηεηάο ηεο καθξνπξόζεζκα».
Ο Γηεπζπληήο πνιηηηθήο θαη εθζηξαηείαο ηεο “Action for Children”, Imran
Hussain, αλέθεξε:

«Κάζε κέξα, νη πξώηεο γξακκήο ππεξεζίεο καο βιέπνπλ παηδηά θαη εθήβνπο
λα αγσλίδνληαη γηα ην πώο ζα κπνξέζνπλ λα ελζσκαησζνύλ ζηνλ όιν θαη πην
πνιύπινθν ζύγρξνλν θόζκν –παιεύνληαο κε δεηήκαηα όπσο έληνλε πίεζε
ζην ζρνιείν, εθθνβηζκό ή πξνβιήκαηα ζην ζπίηη, όια ελώ βνκβαξδίδνληαη
από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Δίλαη πξαγκαηηθά ελζαξξπληηθό λα βιέπεηο ηελ Κπβέξλεζε λα ιακβάλεη
δξάζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία ζηα παηδηά
δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα ζρνιεία. Γλσξίδνπκε από ηα
δηθά καο ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πόζν δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη λα
πξνρσξήζνπκε έγθαηξα κε ππνζηήξημε, ώζηε λα ζηακαηήζνπκε ηα
πξνβιήκαηα ζηελ αξρή ηνπο. Βαζηθά, ππεξεζίεο όπσο απηή κπνξνύλ λα
κεηώζνπλ ην άγρνο, ηνλ πόλν θαη ηελ αγσλία πνπ πεξλνύλ θάπνηνη έθεβνη
αιιά θαη λα κεηώζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα πεξαηηέξσ εληαηηθή ζηήξημε.

Πηγή: www.gov.uk
Μτφ: Γραμματεία Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

